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Andr^^rol eg^embe jutottah «ok a mo-
dtiffi samiinok, akik egv kojrosseg

ben, Irud^kban, v4lfalaluknQJ o s/aniit6

gepek litkait utjyanilvert samani^'tiku
Sjin nr^ik A tobbtek a ho/^u nem &r tgk,

ugyanilyert csodalfitfiil tn^nuii^ah aket^
Rem ertik a titokfalos s/amnkai 9& h^-

l&ket, pme^vek a S£amitoc|ep kepernv<i^

jen me9|€leii>nok. A tkkokai pedig meg
kel^ li^etrii Regi torveny, igv vnit mar
a^ Dsk&zosiiiegtiefi is. s ugy tupiik iijv vrin

ma J!t A citak2atojj p^ugrarfiak t^tdk^a

los irdit hajJ^ndok a sf^niitoq^pfsk dt

vatj^nak etodolok busason megf i^k! ni.,

h'l^zen torveny, h&gv nem ert valflmt-

hiiv. nem «5 kepes mi^gb^csiilni afiojik

^^nserteker

A sTmk^s.rt^, a sorck ifOjii tqrtu^ik euy
vajlom^ssaL Ugy fiHappenT a '!s**iifmio

gepek vll^g^ba. mn^t Pitivus a C'edobUM
Amtkor efkejrdte a BIT lET <;/i^rkiiszt^

set. meg egv egvs^erij FOH cik^MSsal

nahf^fen tudutt vgJno megbirki^znf Ma
5em vaJPs/inii hr>gY mitU pro<)raiiT*j/0

meg;inn3 m hi>lvet he mt^i^Ji^ sikeruh va-
lami't e^sdjqititani J a BASIC pro^rafiiO'«

zas dlapjaiO-ol S am it ekozbDn m^gty^
dott tqbb mint ^rd^kes M4^gliidt$

p^lddud iiJfl.hogya taqnyolultrtiik i.ils/6,

nagy penJ'ert ai'ysltoli szoftvefek yyjik-

ran nem tilvan bonyolukak s nem iis

em^k alyun ^ok pHnzl. A SferKcsftoo&k
van egy bar^Tjn ts aki macfa m Lij!iac|iria,

a Bit LET egv'k rouat^nnk is s^i^rkea?-

l6je, $ Qki ma mar eges^en jdJ eligiizodik

n siemelvi szamitogepek prDgramo^a*
saban. Toftanl p^fd^kil, hogv a s/^Tt

ks^ziol^rsf napi munk^i^ho^ s/fjrei«tt

uatna mi^grendalni egy kksike kl^ »[>ft

veft iVtegkere^RTt bat e^y aktaia jol is^

men programo^ot, s megkfirdejTe. hogy
mennyiert irn^k meg *i programfil

amugv geemk^ttag A# *rkfllhtilrtci6

-nmddsi&je 3000 fflftntot h^dfotl ki veg
ci&^zcgnek Szarkea^totdf s sokaltta a/
asszegat bat n^kjaDl moga m^gimi n

Ujkgletir iSfTier6iieiri^ ko/e tarlci/ik And-
ta*. akf a^vtk orszagai haraskorij Mit^i-

nianvLink kbzponijEibfin az FBM kicGnd
fenym^solo berendezeeenek ..ga/daja

'

N^m Tudqm pontoisan minek tiivj^k be-
flSft^^^t. c^i^v, iiQcjv ^ k<;z^li a g^pei, $
kes^iti lajta a nem is kis s*imu m^$Qlfl-

tDkal Gyakran rttegfrdultam n^la
uiobbi hetekben Me^f igyftltem. hcigy

mdyen bu^zke a masmaf^ra. mintba 5a-

|;it mafta ^pilctte volna negy szeretat-
lel magvar^iza mrt tud a gep Imgvart
mOkodik, milyen ..csodakra kepes
Szerptett&ljes magyar^zat^nak mindig

Vp.ki mas nem ludja ke/ehn 3 c^gnel.
igv Hat olvan 6 ati a haitbari. hunt e^y
modern samao Titkat me^drzu mindig
csak anniyiT motid el a geproL tiogy a lag-

l&bb titkokat ne lehhentse feJ az avatAi-

Jiin ^rdekl6d6k aldti C^odalOf pedig tag-

ra nyilt siemekkef ha(lgat)ak szentelye-
be ovatoaan lepnek be. nehogy feleb

tki^szok ^fmabd] IBM aiv^ istenet.

oral Akk^f s^erkewtci^ as izijr kes^t^-

taj-s i?igondD*kodtak. va^on nem lenne e
erdani«$ebb iijsagira:i he^lyeft progra*
makaT irnt Hfszen ha cz ama i oi- nek

'
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negv Of*! k^lleti i% profmak teltehetden
keito efeg lelt yoJnp ebh??z a i^iunka

haz [3000 Z^-1500 formtos <irflUert pedig
sehof seiTi a^nak szeles e Kf^ST-b^n. de
laUn mH5wTr s^em

A szerkEsztd ugy gondoija, hogy ami ma
Magvarnrszdgan; szuftverarak tekrnle

teben megy. ©nyhen ^zolva maradva
a fentebbf hasonlatnal - messianigz-

tlkuB Nagv homaJy kod JVIi^denk^

armyit k^r. amennvp r^*^r 0 k^pernydjere,
s amtifitiyit kinez a megbizobdl tMefti yd

retl«rn. bogy a nagy pen^eket a/ok a val-

rarkojrok herasik. akik olyan cageknek
dc^lgpznak. ahoJ ponz van. de a ye^etok
semmit sem ef tenek a szamltogdphei

Lebet piersze, hagy a ^zi^tkesztonek

nines iga/a tehet. hngy mk4bb ai lenne

a kiv^natos. bogy a munkaero afa sz^iea

e ha^aban olyan Silntre eme^kedjen.
mmt a sramitastechoikat munhaefde
De bogy vaiami nagy aranytalansj&g
van. hngy ez hovatov^bba mikfOBlektro
hJkai knrmanyprdgram megyald^ha^at
is fenyegetJ. t^ny A normalis embef
ugyani^ ba tudja, mk^bb oda ad^a el a

munkaerej^t, ahtiJ l^nyeSesen tdbbet
li^etn^k 6rte Marpedig a programir^s
maszekban", epp a ^ent emlKett okqk

miati lanyegeseri k^^lzeltidobb. mmt
allasban valamelyik szamita^teQbnik^
val foglalkqzd vaMatatn^l

A n^odetn ii^manok tebdt buszkenmuto^
gaTjak t^apiiket. gondoson Ofkadwe tit-

kaik<!iti m^rt tudjak. htjgyansgy peniCT

csak addig k^rfiatik a), artiig a megren-
detak rn*m l^tnak bete a ntkatkba

^ ProgramaJSni&t - egy mozdulat s a f^l programot kitoroltuk - a sortorles ABC-je,

az ABC sortorldse

Koz 6s vS/entSny - az ^Ital^nos Iskolasok matektan!tas^r6l fustolog szui5,

magyaraz pedag6gus

^ VaNato - kinpadon az ABC 80, atlagosztalyzata 3,9 j6

^ Sorvezeto - m^r megint egy sorozat a HT-hez, meg az iskolai szakkorok

munk^i^hoz

@ Hardver otletek - egy mcisik gmk kozreadja a ZX 81 beolvas^si biztorsagat novelo

kapcsolasi rajzot

^ 1f2 g6p nyerd - ha m6g nem ludjcik, megtudhatj^k, hogy ki a nyer6!
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K0dv0S oivasdnkf

Az ujsigszerkeszt^s 6s -ossze^tlit^s nehiz
munka. F^rasztd. Ebben a kemdny munk^ban
jdl Jon egy kis humor. Ne haragudjon teh^i
rink komofytalansigaink^rt. Mindazt, amit
ezen az oldafon (z^rdjelben) tali!, ne vegye
komolyan (sic!), azaz bocs^nat (viccf).

A szem^lyi sz^m(t(5g6pek vil^gpiac^n mind
tobb c^g jelentkezik a zseb- 6s t^skam^retCi

2sebtelepr(5l mukodtethetfi g^pekkeL A f6leg

amerikai 6s jap^n gy^rt6k tobbek kozott dici-

koknak is sz^nj^k hordozhat6, egyre sz6te*

sebb korben alkalmazhat6 mikroszSmft^stech-
nikai ujdons^gaikat, (Tiskarid/6 6s t^ska-
magnd ut^n a tiskamikro lesz a mend!)

Egyre terjed Jap^nban a kujdnf^le mikro-
^ramkdrds besz6l<5 k^szui^kek sz^ma 6s kore.

Kezdve a kul6nf6le tev^kenys^gekre emberi
hangon figyelmeztet6 kar<5rAkt6L a bedlHt^st
emberi szdval ir^nyitd f6nyk6pez6g6peken,
kufonf^le h^ztart^si eszkozokon a szint6n

emberi hangon megsz6lal6 autd^ijszerfala-
kig szSmtalan form^ban terjed az u\ technikai
csoda. B6r a legtobb esetben val6di fontos
funkcidt a besz6l(5 jelz6s nem tdit be, de az
ujdons^g^ban rejifl 6rdekess6g kinyitja a
p6nzt^rccikat 6s jelent6s profitokat hoznak a
nagy elektronikai c6geknek. (G6pek, amelyek
dnmaguk6n beszdinek.)

Azokban az ors26gokban, ahol m^r kj6pijlt

a t^vadatfeldolgozcis infrastruktiir^ja, dllandd
prob!6mit jelent a telefonvonalakra forgalma-
zott adatok ritkosft^sa. A Cryptext nevu
Seattle- 1 c6g - frja a Byte - kifejfesztett egy
olyan eszkozt, amely ak^r a sz6mft6g6p 6s a
modem kozott ak^r a kdzvetlen adat^tviteli

vonalon automatikusan titkosi'tja az adatokat,
tlletve megfejti a titkosftva 6rkez6 uzeneteket.
A term6ket Transcryptornak nevezik, 150-
9600 Band sebess6gtartom4nyban tud dol-
gozni, 5ra 945 doll^ir. (Mifyen jd, hogynilunk
m^g - h6la a hazal tefefonviszonyoknak - fe-

het titkot tenant.

)

Az Orsz^gos Oktat^stechnikai Kdzpont szak-
emberei egy kfs6rlet sor^n azt vizsg^ltSk, mi-
lyen hatissal van a zsebsz^mol6g6pek hasz-
n^lata a tizenegy-tizenk6t 6ves gyerekek fej-

I(5d6s6re, llletve milyen m6rt6kben saj^titj^k

el a sz^mft6stechnika alapelemeit. A levont
tapasztalatok szerint a krs6rlet sorSn fejl^dott

a gyerekek kreativit^sa, fefadatmegoidd k6-

pess6ge. Jelent6s eredm6nyk6nt konyvel-
het(5k el azok az ismeretek is, amelyeket a sz5-
mi't^stechnika alapjaib6l elsaj^titotak, a kis

^Itai^nos iskol^sok.

HSny mdrka lenne
egy markaT^

Sokaknak esz6be jutott, Iev6fben is 6rdekl6d-
tek ofvas6ink. Mi is kfv^ncsiak voltunk, h^t

ut^najSrtunk.

.

Ha igaz, hogy minden magyar ^llampolg^r
(a csecsem6koru is) torv6nyesen k6tezer fo-

rintnyi valutdt birtokolhat, s ez sokaknak nem
csup^n ^lom, akkor - akkor ir^ny a doll^rbolt.

Az Intertourist, Vajon mennyibe kerul egy
ZX 81 ?

Semmibe. Nines.

- Nyitott kapukat donget - mondja Hegyi
Attila, az Intertourist bolth^ldzat igazgatb-
helyettese. - Sz6ies koru t^rgyal^sokat foly-

tatunk ugyanis arrdl. hogy milyen tipusu sze-

m6fyi szAmitdg6peket hozzunk be, mennyit
6s milyen 6ron? Meg6rtem a turelmetlens6-

g6t de eddig eldir^sbeli akaddlyok ^lltdk

utunkat. Tavaly oldott^k fel azt a tilafmat,

amely szerint nem forgalmazhatunk nagy 6r-

t6kG hfradistechnikai cikkeket. Az6ta ismer-
kedunk a terulettei, hosszadalmas a bonyoli-
t^s IS. A d6nt6shez fel kell m6rni a hazai esz-

kdzdkhoz vaI6 kapcsol6d^s !ehet6s6g6t, s

nem utols6sorban a szervizell6t6s megszer-
vez6s6nek mddjait, Egyelflre semmik6ppen
nem mondhatok tipusokat, mennyis6get,
m6g hozz^vet6leges ^rat sem, hiszen nagy a

konkurrenciaharc. Sok ajSnlatunk van...
- Taf^n az ^rk6p26s efveirfil hallhatn^nk? S a

piacfe!m6r6s eredm6nyeir(51?
- Hangsufyozom, semmir(5l sem szuletett m6g
d6nt6s, jgy arr6l sem, hogy a tavalyi p6lda
nyom6n, amint a muszaki cikkekn6l t6rt6nt,

cs6kkenTik-e sz^munkra a v^m- 6s forgalmi-
ad6 t6teleket. Nekunk term6szetesen 6rde-
kunk, nemcsak a hazai ipar serkent6se miatt,

de puszta uzleti szempontbdl is. Min6l ol-

cs6bb, anncil tobbet adhatunk el. Bizako-
dunk, hiszen a bev6telunk a n6pgazdas^g
szdm^ra jelent devizcit. Persze kiss6 tartunk
a hi6nycikkeket kis6r6 jelens6gektfll is. Ami

a keresletet illeti, csak egy p6lda: az igen dr^-
ga szfnes S2tere6televizi6kb6I tavafy nem tud-
tunk eleget behozni. Pedig, hoi van m6g
sztered tv-ad^s..

Annyit m6g sikerult kihuzni Hegyi Attil^b6l,

hogy a sz6m(t6g6pekre nem tesznek extra

-

^rr6st, s dpfilisban 6rdemes ujra 6rdekl<5dni.

Rem6ljuk, a csikorg6an nyild kapuk addigra
kit^rulnak.

Mivel a V6m- 6s P6nzugy6rs6g parancsnoki-
nak dtfetbeh nyilatkozata szerint a jovOben a
szifr)U6stechnikai eszkozdk v^m6n6k6nek
meg6llapft^s6ni} a nyugat-eurdpai 6rakat ve-
szik afapul, igyekszunk rendszeresen nyomon
kovetni 6s kozofni, a kinli 6rak alakuf^sSt.

Ime a legfrissebb NSZK-beli driista:

TfPUS DM
20020 VC 20 Computer 3,5 K Ram 2^^*

.

20021 C 64 Computer 38 K Ram 7^
20022 SX 64 + Floppy 6s Monitor 2985
20023 VC 1 541 Floppy 1 70 K 735
20040 VC 1 520 Printer- Plotter 528
201 50 CP/M - C 64 Diskette 1 85
201 54 Joystick VC 20/C 64 69
20155 SIMONS BASIC Diskette 175
201 58 Joystick Original CBM 36
20160 KEMPSTON Joystik
VC 20/C 64 65
28010 SINCLAIR ZX 81 125
2801 6 ZX81 (nagy tastatur^val 6s
b(5vlt6ssel) 21

5

28020 SPECTRUM 16 K 395
28022 SPECTRUM 48 K 495
28030 Metallpapiros nyomtald 179

A J. Dick and Company nevu muszaki kdnyv-
kiadd v^llalat tobb mmt 700 szoftver tan^r .

ad6 vAIIalkoz^s k6r6ben felm6r6st v6gzfcw/
A fefm6r6s eredm6nye szerint a tan^csad^s
^ra az Egyesult Allamokban felmegy:
mikrog6pekn6l 91%-os,
minig6pekn6l 64%'os,
nagy g6pekn6i 44%-os
^remelked6s v^rhat(5 1984-ben.

larc a szdmitdgep^
^nalfabStizmus alien'

Az Egyesult Allamokban x\z .,nyilvdnos" tv-

^llomcis, „Sz^mftdg6p akad6mia" cfmmel,
1 2 hetes s2Amft6g6pes tanfolyamot sugdroz.
A jelentkezflk 70 dolldr6rt megkapj^k a tan-
fofyam I'rott oktat^si anyag^t 6s telefonhozz^-
f6r6st, tanScsad6s 6s konzuft^ctb c6ljaira.

• Bit: GQV kettes ^z^mrendszerbeli hetyifirt^k (0 vagy 1)
• Byte (b^jt): 8 bitbOl d1l6 membna ..egys^g

"

• intorfactt (interf^jsz): m^s gfepakhez vagy perif6ri4khoz val<i kapcsol6cl6si
Iehet6s6g

• hardware (hdrdver): a g^p mGszeki-fizikai ..teste"

• memdHa: adatok 6s progranrtok tdiolSs^ra szolgdl6 egysdg
• mlkroprocesszor (CHIP) a mikrog^p ..lelke *. a g6p mak6d6s6T v^z^rlfi

integrStt dfamkor

• perifdria: a g6phez csatlakoztathatd megjelenftd, tdroI6 6s adatbeviteli
eszkozok

• program: feladat v^grehajt^sdra osszedtlftott utaslt^ssorozat
p« RAM (angol betOszb): a g6pet haszn4l6 szAm^ra teljesen hozz6f6fhet6

(felulfrhatb 6s kiolvashatd) mem^riatorulet
• ROM (angol betOszb): csak kiolvashat6 memdriateruiet. amely a gdp

programozhat6sSgdl bizloslt6 ..tudAsanyagot" tartalmazza
• Software (szoftver): mindaz, ami a g^pbe ^.balefrhat^"
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^inban kife]lesztett6k az els(5 - sz^rrift6-

gSpi adatok t^rol^s^ra afkalmas - t6rolhet6

l^zerlemezt, amely a j6v6ben a m^gnesszalag

val6di konkurrenci^ja lehet. Az adatokat rep-

rezent^l6 jeleket l^zer rrja be a lemezbe. ugy,

hogy h6i6nek hatcis^ra megv^iltozik a lemez-

felulet krist^lyszerkezete. A megv^ltozott fe-

iulet m^sk^ppen veri vissza a f^nyt. mint az

a felulet amelyre nem tort^nt I6zerbelr^is. Az
inform^ci6 kiolvas^sa 6s t6rl6se szint^n l^zef-

sug^rral tort6nik. (Ez lesz a fdny az 4jszak^-

ban.)

A Byte januAri szdm^ban ^rdekes cikk olvas-

hat(i a mem(5riakdrty6kr6l. Ezeket a hitelkSr-

tya m^retO lapocsk^kat intelligenss^ ten6k

azzal, hogy mikroprocesszort ^pflettek a bei-

sej^be. A l^zerrel olvashat6 adattartalom v6-

delme 6s kezel^se 6rdeke& alkalmazdsi terule-

tekre hfvja fol a figyelmet. Olcsbs^ga 65 ku-

Idnleges adatbiztonsSga, p6nzforgalmi adat-

tiroldsi 6s hibadiagnosztiz^lSsi feladatok

megolddsdra teszik alkalmassA (Te jd ^g,

mdr a k^nyStan is chip van? Lega/Abb nem
fetejti e( bemondani az ultitf)

A Popular Computingban
olvastuk, hogy az amerikai

Koala Technologies Corp. c6g

egy ligynevezett ,,6rint6

t^bl^t" hozott forgalomba.

At^bla 6s a megfeleid program

segfts6g6vel az APPLE,
ATARI. COMMODORE 6s IBM
szem6lyi sz^mlt6g6pek
tulajdonosai kozvetlenul

a k6perny(5re rajzolhatnak.

A rajzoISs a termin^lhoz

csatlakoz6 ,.6rint<5 t^blSn"

tort6nik 6s a felhaszn^l6 ak^r

az ujj^val is ef66llithatja

a leg^ltal^nosabb rajzokat.

,
(Touch me babyf)

A nyugat-eur6pai sz6m(t6g6pgy^rt6k elha-

t^rozt^k, hogy egvs6gesftik szoftverrendsze-

reiket. A mintegy h^rommillid doll^ros munka
c6lja, hogy az angoL a nyugatn6met, a francia

6s az olasz gy6rtm^nyu g6peken egyar^nt

hasznAlhat6ak legyenek az egyes orsz^gok-

ban k6szult pjogramok. (A kefet-eurdpai

ESZR 4s MSZB ux^n szufetdben van a nyu-

gat-eurdpai EGKSZH.)

• A p6csi Ybl Mikl6s £pit(5ipari F<5iskoldn az

1 983-84-es tan6vt<5l egy korszeru sz^mftSs-

technikai laboratbriumot alakltottak ki, A hall-

gat6k, a j6v(5 6pft6szei szem6lyi szSmit6g6pen

v6gzik a kulonf6le 6p[t6szeti eljSr^sokkal kap-

csolatos geod6ziai, statikai. szervez6si stb.

sz^mit6sokat.

• V6gre Iehet(5v6 v6lik, hogy az olasz iskolSk

felsz^molj^k lemarad^sukat a fejlett, ipari

t^rsadalom mdgdtt. Az olasz korm^ny don-

t6se 6rtelm6ben ez 6vben mintegy hClszezer

tan^r kezdi meg a sz6mit6g6pek haszndlat^t

az oktat^sban. (Megkeidik, vagy haszn^fjik is

ma/d a g^peket?)

• A Neumann J^nos Sz6mft6g6ptudom6nyi

T^rsas^g Fei6r megyei szervezete az 1 983/

84-es 6vadban m^sodfzben rendezi meg a

fiatalok sz^mft^stechnikai klubja rendezv6-

nyeit Sz6kesfeh6rv6ron. A klub keret6ben 51-

tal6nos 6s kdz6piskolai tanul6k ismerkednek

a szdmft^stechnikai alapismeretekkel 6s a sz6-

mft6g6pekkel az elm6leti 6s gyakorlati foglal-

kozdsokon.

• B6r a kis 6s kozepes 3z6mit6g6pek sz6ma

m^g kfv^nrnval6t hagy maga uxfin hei^fTkban^

a FeJI6d6& nn^giB jolenti:^^* Az ©lmi:ilt tizenh^-

r^m alati fnegh4iszflro26d6lt a gdpek azS-

me: felenJsg k6z6l kil^rcsz^z. A s^^mlrtoech-

nlkSban fogfalkozlatotlak szAma pedig tobb

mint iFzennyolcezerre. azii2 mmtegy n^gv^a-
res6re emelkedett. (EffoglaltsAguk sz^za/dkos

arAnyait nem ismerjuk.)

A Vertikum Kisszovetkezet az inform6ci6k

kozvetlen sz^mit6g6pbe vitel6re alkalmas azo-

nositb k^rtyaolvas6 termin6lcsal^dot fejlesz-

tett ki. A termin^lok segfts6g6vel egy uzemi,

technol6giai ponton valamennyi ,,mozgcis"

figyelemmel kis6rheT6. Ehhez a munkaerSt,

termelSeszkozoket, sz6IUt6eszk6zoket, anya-

gotstb. azonosltd k6rtyciva! I^tj^k el. Azazono-

5lt6 k^rty^n Iyukaszt6ssal rbgzitett adatok a

ieolvas6 termin6lokon keresztul a szam[t6~

g6pbe kerutnek, ahof tov^bbi feldolgozAssal az

eg6sz technol6giai folyamat vez6rl6s6t segi-

tik el6. A teljes rendszer azonosit6k^rtva-ol-

vas6 termin^lokb6l. a vez6rl6st biztosit6 mik-

rosz^mit6g6pbaL esetleg k6perny{5s termin^-

lokb6l, telexcsatol6b6l 6s h^tt6rt5rol6b6l

6pul fel. A Vertikum Kisszovetkezet mikro-

sz6mit6g6pes rendszer6t tobbek kozott aut6-

javit6 mOhelyek, rakt^rak, v6llalati port6k,

benzinkutak szSm6ra aj^nlja. (SzAmlidg^pes

szAm/a a benzinkutnSI: benzin - 545 Ft. szoft-

ver iAruldk 54 Fx, hardver hozzAjArufAs 36 Fx,

borravaid 1%^ 6.37 Fx)

0

Az Egyesult Allamokban a 70-es 6vekben di-

vat lett az eg6szs6ggel val6 t6r6d6s. A testi

6s ieiki kondicion6l6s keres6s6re felfigyelt a

Synapse nevu szoUverh6z 6s a mult havi

Las Vegas- i v^s^ron piacra hozta. Relax nevu

term6k6t. A term6k mikrosz3mft6g6pes prog-

ram, amelyet egy elektromiogr6ffal egyutt kell

has2n6(ni. Ez az eszkoz a feszult izmok okozta

eiektromos impulzusokkai dolgozik: Az esz-

kozt a felhaszn6l6 fej6re kfill er6sfteni 6s a

sz^m(tdg6phez kdtni. A program kazett6r6l

zen6t, madSrdalt. tengeri zajokat kdzvetit.

k6perny0r6l pedig szlnes t6j felett lebegfi

I6gg6mb6l, szfnes kaleidos2k6pot, feszult 6s

enyhult arcokat. valamint az elektromiogr6f

jeleit kozvetfti. Allitdlag egy 1 5 perces kezel6s

csokkenti a stresszes 6llapotot, a feszult fel-

haszndldt kikapcsolt 6llapotba hozza. A ter-

m6ket 6pnlistdl 90 dolJ6r6rt lehet kapni Com-
modore 64-re 6s Atari 800-ra. A piaci jetz6sek

a Spmnaker Software nevu szoftverh6zat

arra k6sztett6k, hogy a futdtuzszerOen terjedO

aerobichull6mot meglovagoiva sietve piacra

hozzanak egy Aerobics nevu szoftverterm6-

ket, 45 dolt6ros 6rban. (Az aerobics legnagy-

szerubb tufajdonsAga. hogy a gyakorlatokat is

eMgzi a felhasznAld helyetif)



Az a/Mbi kedves kisJit6kprogramot az ABC 80
vaiiat^sSban r4szt vev6 inkvizitorok egyike aJ6nlotta
fol kozlSsre azzal a megJegyzSsseh bogy sa/nos
semmif^ie informScidja nines arrdh bogy kt

a program szerzSje. Igy bdt abban maradtunk, bogy
taiiin nam kovetunk ei etikai v4ts6get ba szerz6
megjeiolise niikui kozreadjuk, $ egyuttal kozoljuk^
bogy virjuk a szerz6 je/Bntkez4s4L
(Kalandorok kfmdijenek jeligdrel)

2e
38
48
58
68
78
88
98
188
118
128
130
148
158
160
162
164

KIGYO JATtK'

'EGY HATALMAS tS BORZASZTQSAGOSAN'
'F^LELMETES KIGYO uLE>t>ZI A JAT^KOST.'
'A JAT^KOST A KARAKTER JELZI, A"

A K«5VETKEZ<> BI LLENTYuKKEL

'

"MOZGATHATO:'

D<4,2>=1

NEXT

\ \ 'A MEGNYOMASA<^L JOBBRA'
^A MEGNYOMASA^ML BALRA'
'u MEGNYOMASAW^L FELFEL^ ^

MEGNYOMASAV^L LEFEL^ '

: ; 'A JATeKOS A TABLA EGYIK SZtL^R<5L A'
-^MASIK.SZ^LRE IS ATUGORHAT . A KIGYO'
'ERRE NEM KEPES, SZERENCS^RE *

'

'A JAT^KMAK AKKDR VAN Kf±GE , HA A '

'JAT6K0S A KIGYO FARKARA <X> L^P.'
: ; ^HA ELOLVASTA AZ UTMUTATOT , NYOMJON'
-^MEG EGY TETSZOLEGES BILLENTYuT.'

170 GET OB
189 DIM D(4,2)
19e D<1,2)=-1 : D(2,1> = 1 : DC3,n=-l
208 DIM mX(i6,2)
21G PRINT CHRRC 1 2)
220 RESTORE
230 FOR 1=1 TO 15
240 DIM KX«:23,40>
250 FOR 1=0 TO 23
NEXT J : NEXT I

268 K/A 19.36> = \ :

278 FOR 1=2 TO 14
280 KV:(A>:< I , 1) + i ,A5<;(I ,2> + l > = 2
290'; CUR(A>:< I ,0 ,A^/:< I ,2) > ;

" "
;

380 NEXT I

310 K'/i(21 ,38)=3
320 U=10 : "^=20

330 Q/<=INP(56)
340 1=0
350 IF QV;=251V: OR QX=219'>^ THEN 1 = 1

360 IF QX=254X OR a'A=222y. THEN 1=3
370 IF GrA*l67y, OR Q'/.= 135*/: THEN 1=2
388 IF QX=253J^ OR Qi/,= 22l'A THEN 1=4
390 IF 1=0 THEN 338
400 ; CURCU.'J) ;

" "
;

418 K>;<U+1 ,V+1 )=8
420 U=XJ+0< 1,1)
430 V=V+D( I ,2)
448 IF U=-l THEN U=22
450 IF U=23 THEN U=0
460 IF V=^l THEN ^=39
470 IF C'=40 THEN yj=e

480 I=k5<(U+l >

498 IF 1=1 OR 1=2 THEN 990
500 ; CUR<U,»J) ;

"»"
;

518 IF 1=3 THEN 1050
520 K^<U+1 )=-l
530 L=l
540 X=2»AX( 1 , 1 >-AX(2, 1

)

READ AX<; I , 1> ,Ay.< I ,2>

FOR J=8 TO 40 : K>;CI,J>=0V;

CUFI' 13,35> ;
"0"

;

} CUR(20,37) i"X'' ;

; CURO0,28> ;"»"
;

IF Q'A<i2B'A THEN 338

558 Y=2*A5<(I ,2>-AX<2,2>
560 IF X=-l OR X=23 OR Y=-l OR Y=40 THEN 588
570 IF K>i(X+l ,Y+1 )<=0 THEN 728
588 T=10000
590 FOR 1=1 TO 4
680 p=A>:ci ,n + D<i,n
610 Q=AX(1 ,2)+D< I ,2?
620 IF P=-l OR P=23 OR Q=-l OR 0=40 THEN 698
630 IF KV;<P+1 ,Q+1 > >0 THEN 690
648 J=CU-P)*<U-P> + <'J-Q>*<(v^-Q>
650 IF T<J OR <T=J AND RND<.5) THEN 690
660 T=J
670 X=P
680 Y=Q
690 NEXT I

700 IF T=10000 THEN 870
710 IF L=l AND ai-AV:( 15, 1 > )«<U-A>:a5, 1 ) ) + <^;-AX( 15,2) )*
<^^-Ay.<l5,2) XT THEN 870
720 FOR 1=15 TO 1 STEP -1

730 AX< I + l ,n=A>;< I , 1 >

740 AXC I +1 ,2)=AX< I ,2)
750 NEXT I

760 A'/A 1 , 1 >=X
770 A/.C 1 ,2)=Y -'^

780 KXCX+1 ,Y+1 >=1 tj^
790 K>;<A/.t2,l) + l ,AV:(2,2) + I ) = 2

800 KV;<AXC 15, 1 ) + l ,A>:< 15,2> + 1 > = 3
810 K/^<A/^< 16, 1 > + l ,AX.( 1 6,2) + l )=0
820 ; CUR<X,Y) ;

"0" ;CUR(A^^C2,n ,A-/:<2,2) ) ;
" " ;CUR(AX

(15,1) ,AV:<15,2)> f "X" ;CUR(A/.(16pl ) ,AX(16,2>) r "
J

S30 IF U=X AND 'v'=Y THEN 990
840 IF L=2 THEN 338
850 L=2
868 GOTO 588
878 FOR 1=1 TO 7

see jy.^pc«, i , n
890 AV^CI , 1 )=AXC 16-1

, 1 )

900 A>:c 16-1 ,1 >=JV^

910 J'/.^A'/A 1,2)
920 AV:< I ,2)=AV:(; 16-1 ,2)
938 A'/A I6-I ,2>=JX
940 NEXT I

950 K>:<Ay^( I , I ) + l ,AX< 1 ,2) + l ) = 1

960 KX<AV;< 15, 1 ) + l ,A^< 15,2) + 1 >=3
978 s CUR<AX< 1 , 1) ,AXC 1 ,2) ) ;

"0" ;CUR<A/<( 15, 1 ) ,AV;< 15,2) )
J

988 GOTO 330
990 ; CUR(:22,0)

;
"HAMM, BEKAPTALAK !

"

1000 I=RND
1010 IF K.l THEN ; "MM, FINOM HUSI "viAGY . . .

"

1828 IF I>.9 THEN ; "HAT, EN SZUZPECSENYERE MAGYTAM . .

.

1030 FOR 1=1 TO 2888 : NEXT I

1048 GOTO 218
1058 ; CURt23,0) ;

" JAJJ, TE GALAD ..."
I860 GOTO 1838
1070 DATA 18,35,18,36,18,37,18,38,18,39,19,39,20,39,21,
39,22 ,39,22,38,22,37,22,36,21 , 36 , 20 , 36 , 20 , 37

1
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Az ABC 80 izamoldg^pen a BASIC forrassorok csak egyes^vel torol-

het6k. Hosszabb programr^szek torl^sekor f^raszt<5 a sorsz^mok be-
g^peiget^se, A mell^keften kozbft programmal k^t sorsz^m kozotti

BASIC sorok egyszerre ,,kigyilkoIhat6k". A program kis m^rtekben
fugg att6I. hogv nnilyen ellen6rz6 oaszegu ABC 80-on akarj^k futtatni,

Az el!en(5rz6 osszeg a BASIC interpreter byte-jainak az osszege, es az

ABC 80 alapegys^gen, a billentyuzet alatt tal^lhat6 meg. PI. CHEK-
SUM: 11273
A fenri program a 11273 e\\en6rz6 osszegu ABC 80 gepeken futtat-

hato, a CHECKSUM 10042 ellen(3rz6 osszegu gepeken a programban
al^huzott byte-ok hely^re 1 C-t kell beirni.

Azt, hogy ett6l elt6r6 ellendrzfi osszegu gepekn^l hogyan lehet meg-
^^resni a befrando byte-ok 6rt6k6t, a mukoddsi leir^s tartalmazza.

Drogramot a befr^s es az adott g^pnek megfelelo m6dosit^s elv^g-
^se ut^n celszeru kazett^ra elmenteni. A programot a RUN utasit^s-

sal egyszer ie kell futtatni. A sortorleshez szuks^ges Z80 g^pi k6d
az ABC 80 tar^nak Iegfels6 128 byte-j^ra kerul. Ezut^n az ABC 80
kikapcsol^s^ig a sortorifi rutin b^rmikor haszn^lhat6, a

utasitassaL (Ez egyenert^ku a: CALL (65408) utasit^ssal, csak 1 ka-

rakterrel rovidebb, es konnyebben megjegyezhet6 ) A rutin kiirja, hogy
6 a snrtorlfi, majd k6t sz^m beg^pel^s^t k^ri:

LINE
TVPE

DELETE
#1.#2

V^ilaszul a torlendfi tartom^ny hatcirain I6v6 sofsz^mokat kell meg-
adnt. Ha valamelyik sorsz^m nem tal^lhat6 meg a programban, akkor
ERR6 hibajelz^st ad a rutin. Tul nagy vagy hib^s sorsz^mok hat^s^ra

ERR31-es hibajelz6s keletkezik. Ha helyesen tort^nt a sorok meg-
adasa, akkor egy pillanat alatt lezajlik a sorok torlese, es a BASIC
mterpreter visszakapja a vez^rl^st.

ABCD
100 REM ===LINE DELETE LOADER===
110 DATA 21 ,D8,FF,01 , 18,00 ,CD,0B

^0 DATA 00 ,21 ,40 ,FE,E5,01 ,78,00
30 DATA CD, 05, 00, El ,E7, CD, 18

140 DATA 38,58,D5,7E,FE,2C,20 ,52
150 DATA DF,CD,iE,18,38,4C,7E,FE
160 DATA 0D,20 ,47,EB,D1 ,E5,A7,ED
170 DATA 52, 38, 3F, CD, 39, 0F, 20 ,38
180 DATA E3,EB,CD,39,0F,20 ,31 ,5E
190 DATA 16,00,19,E5,EB,2A,1E,FE
200 DATA 23,A7,ED,52,44,4D,E1 ,D1

210 DATA ED,B0,1B,ED,53,1E,FE,C9
220 DATA 4C,49,4E,45,20,44,45,4C
230 DATA 45,54,45,0D,0A,54,59,50
240 DATA 45,20,23,31 ,2C, 23,32, 3A
250 DATA D7,86,D7,9F,VEGE
260 AX=65408X : He!= ^ 9 1 23456789ABCDEF

^

270 READ, QB : IF QS=''UEGE' THEN 300
280 POKE AX, ( INSTR< 1X,HC ,LEFTP<QB , 1X>

)|

-1X)*16V:+INSTR< lX,Hfi ,RIGHTGCQQ ,27.)

290 AX=AX+1X : GOTO 270
300 END

Hogy makddik
Azok sz^m^ra, akik nem csak haszn^lni akarj^k a sortorl6 rutint, ha-
nem a mukod^se is 6rdekli (5ket a 2. 5bra (l^sd a kovetkez^ oldalon)
tartalmazza a leforditott forr^s list^j^t. A forditis ABC 80-on k6szult.

A szabvAnyos form^t(5l val6 egyetlen elt^r^g az, hogy az „EQU" di-

rektfv^ban szerepl6 szimb^lumok utcin ^11 "
:

".

A g^pi rutin ket reszbol all: az elso resz a szovegkifrasi es

a sorok bcvitelet vegzi, a masodik resz pedig a tenyleges tdrl^st.

Mindket reszben az ABC 80 BASIC tnterpreterben szereplfi szubruti-

nok hiv^sara is sor kerul Eloszdr ezeknek a szubrutJnoknak a leirt^s^t

adjuk meg:
OOOBH, WRITE szovegkiiro szubruiin

INPUT:
HL a bemeneti puffer kezdetere mutat
BC a megengedeit maximalis sorhosszusagot tartalmazza

OUTPUT:
Az input pufferbe beolvasott karakterek, amelyeket
CR (ODH) z^r.

181 EH, ASCI 2 sz^mkonvert^fci szubrytm
INPUT;
HL a szoveg kezdetenek cime,

BC a szoveg hossza.

0005H INPUTL, sorbaolvaso szubrutin

INPUT:
HL a bemeneti puffer kezdetere mutat,

BC a megengedett maxim^lis sorhosszusagot tartalmazza.

OUTPUT;
Az input pufferbe beolvasott karakterek. amelyeket
CR (ODH) 7ar

181 EH, ASC12 sz^mkonvertal(5 szubrutin

INPUT: HL a sz^mot ASCII karakterek form^j^ban tartalmazo

puffer cime.

OUTPUT:
CY hibajelz5 flag, akkor billen be, ha a szam erveriytelen {pl.

,,VVV") vagy tulsagosan nagy (pl ..111111").

Hiba eset^n HL ert^ke valtozatlan.

DE a beolvasott 2 byte-os egesz szam.

Heiyes sz^mbeofvas^s eset^n a HL a sz^mot hat^roi^ karakterre

mutat (pl. ,,123," eset^n a "/'-re)

0F39H, FNDUN BASIC sorszamkereso szubrutin

INPUT: DE a keresett sorszam.

OUTPUT:
Z 6rt6ke igaz, ha keresett sort megtal^lta,

HL a keresett sorsz^mu sor kezdc5cim^t tartalmazza.

T/ 99/4A programok, kieg6szit6 egysigek, s

minden a gSppei kapcso/atos inform^cid 6rde-
keL Cser6be tudok adni ZX8h ZX Spectrum^
Commodore 20, Tl 99/4A j^tMprogramokat f

KUN LASZLO viUamosm6rn6k'tanSr
1182Halomi0t 1121a

Program cs&re-bere rovatunk els6 hirdBt4sB
meg6rkezett, Oivas6ink k6r4s4re o/ykippan
mddosftjuk a program csere rovat feMtaMt,
hogy kb. bOszszavas csarehirdetist adhat fa!

minden olyan o1vas6nk, aki /ega/Sbb egyhavi
e/6fizet4si szeMnyt tud csatoM a Mrdatisi
szoveghez, (TBrmiszetesen finymisolat is

J6I)

J V < I
.

I J: i I M h I L ^ 1 1 1
*



FF80
FF83
FF86

;PRIhrr PROMPT

0020H, RST 20H karakterolvasSs szdkozok efhanyagol^s^val
INPUT: HLpuffermutatd.
OUTPUT:
HL a Sz6k6zt6l elt6r6 karakterre mutat,

A a szdkoztfi! elt^rC karaktert tartafmazza,

Flag-ek az A-nak megfeielfien beSllftva

0018H, RST 18H karakterolvasSs, szdkozdk elhanyagol^sAval,

a puffermutat(5 elfizetes n6vel6s6vel.

I/O: I5sd RST20H.
0010H, RST 10K hibajelz^ szubrutin.

Az RST 10H ut^n szereplfi byte-ban 80H+A kijelzendd hiba sz^m^-
nak ketl ^llnia. A hibajelz^st a BASIC interpreter v6gzi,

£s ez m6g nem minden ! A sortorlfi a fenti szubrutinokon kivul m^g k6t

rendszervciltoz6t 6s egy rendszer puffert is hasznil:

BOFA a BASIC program kezd(5cfm6t tartalmaz6 sz6 (k^t byte),

EOFP a BASIC program v^g^re nnutatb szd,

INPB az INPUTL1NE BASIC utasftdsban haszn^lt bemeneti puffer.

Ennyi el6zetes utdn rM6rhetunk a program ismertet^s^re. Az e\s6 r^sz

az un. ..INPUT PART" a fenti szubrutinok haszn^lat^val a HL 6s a

DE regiszterekbe teszi a k6t beolvasott sz^mot, £rdekesebb a m^sodik
r6sz, az On. ..PROCESSING PART". Itt tort^nik meg az input adatok
helyess6g6nek a vizsg^lata (ti. LINE1 = LINE2 fenn^ll-e), illetve an-

nak a vizsg^lata, hogy I6teznek-e a BASIC programban a megadott
sorsz^md sorok. Ha a sorok f^teznek. akkor a sortdrl(5 rutin megkeresi
a LINE2 ut^n kovetkezC BASIC sor cfm^t. Az ABC 80-n^l ez igen

egyszerOen tort^nhet ugyants a BASIC sorok szerkezete a kovet-

kez5:

ahol ai a sor hossza (1 byte). bi, ci a sor sorsz^ma (k6t byte) di
a BASIC sortartalma. fgy tehdt a LINE2 kezdddm^hez a LINE2 hosz-
szdt hozz^adva megkaphatd a kovetkezd sor cfme is. Ezek utdn m^r
csak a LINE2-tk6vet(5sort6l az EOFP ^Ital mutatott byte-ig terjedfi te-

ruleten I6v6 byte-okat kell Mmozgatni a LIN El ^Ital mutatott teruletre.

6sazuj programn6vnek megfelelCen fel kell ujltani az EOFP tartalmat.

A vdltoz6 byte-ok
A lefr^s els(5 r6sz6ben emiftettuk. hogy elt6r5 ellenfirzfi osszegu g^pek-
n6l megvditozhat a program. Ennek az az oka, hogy az FNDLIN 6s az

ASCI2 rutinok az interpreter v6ltozatt6l fiigg^en m^s-m6s cfmen kez-

dfldhetnek. Az al^bbiakban megadjuk. hogy a rutinok milyen byte-ok-

kal kezdiSdnek:

0F39H (3897) FNDLIN, 2AH. 1 CH. FEH
181 EH (6174) ASCI2, 7EH. 1 1 H, OOH

A szuks^ges eljdrds:
1. A PEEK utasft^ssal megkeresni a szubrutinok kezd6cfm6t.

2. A kezdficfm als6 byte-jM hexadecim^lis sz^mmi kell alakftani.

3. Az fgy kapott k6t hexadecim^lis sz^mjegyet az aldhOzott bitok he-

lyett kell befrni.

Kozreadta: LIpovsxkiG6bor

0885=
0F39=
181E=

FE1C=

FE1E=

FE40=

0600=
088A=

;ADDRES3 OF ABCSe
UJRITE: EQU 8BH
INPUTLiEQU 05H
FNDLIN: EQU 0F39H
ASCI2: EQU 181EH

ROUTINES
;WRITE TEXT
i INPUT LINE
;FIND LINE
jCHARO INT CO

;ADDRESS OF ABCSB SYSTEM »JARIASLES
BOFA: EQU 0FEICH

,EOFP: EQU 0FE1EH

INPB: EQU 0FE40H

; EQUATES
CR: EQU
LF: EQU

[input part

0DH
8AH

;BEGINNING OF
BASIC ADDR.
;END POINTER OF
BASIC PROGRAh

; INPUT LINE BUFF

; CURSOR RETURN
J
LINE FEED

;READ LINEttl & LINEW2 TO REGISTERS
;DE & HL

FF?5
FF98
FF9A

FF9B
FF9C
FF9E

FFA0

FFAl
FFA4
FFA6
FFA7
FFA9

FFAB
FFAC

FFAD
FFAE
FFAF
FFBl

FFB3
FFB6
FFBS
FFB9
FFBA
FFBD

2IDeFF LD HL,MSG1 (MESSAGE ST.ADDR
SI 1V 1 1 Ov V 1 T\LU BC ,MSG1 E-MSGl : LENGTH
w V DV V WRITE

•INPUT QNP LINE
2M0FE LD HL, INPB

J BUFFER ST. ADO.
E5 PUSH HL iSA'v^E IT
01 7880 LD BC , 1 20 jMLINE L-ENGTH
CD0500 CALL INPUTL ; INPUT LINE
El POP HL ; RESTORE BUFF S.

iREAD IN LINEttl ^ LINE**2
E7 RST 20 H ;READ A NONSPACE
CDIEIG CALL ASCI 2 ;READ 12 TO DE
3858 JR C,ERR31 (OVERFLOW
D5 PUSH DE (SAV^E LINEttl

7E LD A, <HL) (CHECK DELIMITER
FE2C CP (COMMA?
2052 JR NZ,ERR33 (NO: ERROR

DF RST 18H (YES: READ NEXT
(NONSPACE CHAR

CDl El 8 CALL ASCI 2 (READ 12 TO DE
384C JR C,ERR3l (OVERFLOW
7E LD A,<HL) (CHECK TERMIN^TR
FE0D CP CR (CURSOR RETURN?
2047 JR NZ ,ERR31 ;N0: ERROR

EB EX DE,HL ;HL=LINE«2
Dl POP DE (DE=LINEttl

^

fPROCESSlNG PART

fDELETE LINES LYING BETWEEN LINEttl
f(REG DE) LINEtt2 <REG HL)

S CHECK LINE#'S
E5 PUSH HL

! <1)
A7 A
ED52 SBC HL,DE (LINEtt2<LINEttl?
383F JR C,ERR31 [YES: ERROR

CD390F
2038
E3
EB
CD390F
2031

FFBF 5E
FFC8 1600
FFC2 19
FFC3 E5

CALL FNDLIN (LINEttl FOUND?
JR NZ,ERR6 (NO:ERROR
EX (SP),HL (SV LINl ADDR
EX DE,HL
CALL FNDLIN (LINE«2 FOUND?
JR NZ,ERR6 ;N0: ERROR

(COMPUTE NEXT LINE ADDRESS
LD E,(HL)
LD D,0
ADD HLpDE (ADD DISPL.
PUSH HL ; (2)

(MOVE LAST PART OF PROGR*^ .

FFC4 EB EX DE , HL J
FFC5 2A1EFE LD HL,<EOFP)

^
FFC8 23 INC HL (01 MUST BE

(MOVED TOO
FFC9 A7 AND A
FFCA ED52 SBC HL,DE (LEN OF LASTPART
FFCC 44 LD BpH
FFCD 4D LD C,L
FFCE El POP HL (NEXT Llh^aiDDCl)
FFCF Dl POP DE (LINl ADDR (8)
FFD0 EDB0 LDIR
FFD2 IB DEC DE
FFD3 ED531EFE LD (EOFP>,DE (POINTS TO 81
FFD7 C9 RET

FFDS 4C494E MSGl ; DEFM 'LINE DELETE'
452044
454C45
5445

FFE3 0D DEFB CR
FFE4 0A DEFB LF
FFE5 545950 DEFM 'TYPE ttl ,#2;

'

452823
312C23
323A

FFF0= MSGIE: EQU

FFF0 D7 ERR6: RST, 10H
FFFl 86 DEFB 80H+6

FFF2 D7 ERR31

:

RST 10H
FFF3 9F DEFB 80H+31

END

T



hogy az B^s^tu^ozatDS gyerekflkrttik

ha^s^nukrg vilna Lehet. hony tdnulhat-
n^nak veic de nem hagyomdnyaii
riort

Budafok, R^kocn ut, tGAZGATOHE-
LYETTES

:

A2t rriandjuk a szufdknek. ho^y kdve-
t^lmeny Ffjjfeszii a gyarok logikai k^Bi-

seget. s ezdltaT & ti^es szimrendsziarben
>Dbban m&qy & szamolas. Alsdban nem
fogtplkazunk a jsz^mrt^stechnikdval,
nem is ^zuHS^g^s^ Atrnigy lA n&h&x fft-

venn< oket a tanul^sra, csak nz hi^ny^ik^

hqgy ujabfa dolgokkaf tereljiik ej a fi-

gyfllmukei. Mindenfet^ nyugati vacako-
kaK becjpelnek, logikat. meg yido6jdte-
kokffl. Nagy ntk^n, ha van idonk. eJjit-

S7unk vetiita- Kiilcinban kiisfkodunk.
Qdzkodom attol, hogy tda meg gz^mitd*
g^p0t is hozzanak Annyi m^s, fomo-
sabb. ^at ai^pvet^ dofog hi^nyrik .

Bp XVt. Kosok tere. SZABO KAL^

- Csek anfiyira si^rctem tanltani a ha I-

mazakat es a lU^^id^ elt^rd szamrcnd-
szftreket, am&finyjre s/iiksiig Vijn. A ket-

tes ^z^mrflndszer ertelmerdt. kapcso-
!aearbl a sz^mitbgBppel neyyudikben
b^az^liitlh Jd voln^ {igy ulcsn gup d^
cs^k egy, mert a sj^^moi^^i k^^^^finok
a fejben kaJI kiiilakuJriia Egy gepei or.in

kivuL jatekokra hasznblh^itn^nk.
" On szefint ismafj$(-e a tanitdk p kctte^

m*(yi siamitdg^puk mai kin^latat ?

Kevesen £n Is csak az^rt. merl a Ftir-

jem ezen a teruleten dolgozik

Eger, Tan^rk^pro Foiskola gyakorld ^1-

talSnoS i$kol3ia. ORTO BARNABAS:
- Nagypr jo a saamrendszeAket tanul-

ni. hogy jobban megerts^k a lizes rend-
szer logik^i^t. Akf szivosen tanuL eit hi

tudja h^szntjsitani. Terrneszeta&en et-

mondjiik a gy^rgkaknek a sziiloknek.

Narii. enr^^l melyebben nem. Gdp ? A fel-

sDs^k a kozeljovobcn kapnak egv^t.

Miskolc, 4 S7ifnu isk.. RtJZSA SAM-
DORM£ 10 H •

- Tfifm^s^etesen igyekszunk megertflt-

nh mierc fontos a kettes szdmrendszer,
rtietva beszelunk a szamitdg^pr6l. Ssj-

ndtom, hogy a kozapiukolak helyett nem
nfilunk k«zdt§k a szSmit6gepek elter-

i^m^set. Kethetente jafimk tanfolyam-
ra. 5it&fv@:£tunk szakkdrt, kon^ultici^t,
fekyitacidt. meg^an a t^v^nk a ki-

irank. Mosl harcoftmk at alapgdpert.

egy ezer forintosra gondohunk
Maggy6z5d^stink^ hogy a gep hasicnd-

lata sorAn fiagymertdkbgn fejlaszthel*

Koz I

velemeny
jijk a q^er^ktik logikai keszsegel. sdt
kraativit^sit. Pttfs^e, a kicaiket is. A ta^

nitdk tdjakozottsdga n^gym^rtikb^n
ftigg az dfik^pz^sroi, Aki nem erdekra-
dik« annak kev^s mmden tovSbbk^pzda.

Budapest, Ujpafirvt^. Pattngas utcai dit.

tsk.. IG.H.:
Kulonlagc^ helyzetben yagyunk. a

mienk ugyania kIserlMi tskoid- Ez^rt a
sizulokkel nines sok gundunk, megdrtat-
t^k tti uj matsmatikaoktataa szukseges-
segat Sakan par&ze nem tudnak a gye-
rekeknek segiteni, de az is alofordul*
hagy mi tiltjtJk meg a segits^gnyy^tist'
A kovetkeiEd tanevre v^runk egv mikro-
S2^mit6gepel Nem tudom. driiljek-a^

mart az alsdsok nyHv^n nem feniak
majd hczza, $ nakik nam adnak kiiidn

gdpet. Hogy a napkozil^e? El^bb neve-
I6rtk legyen, meg egydb latekamk

Bp V H Miinrtiph Ferenc u.-l itt. isk..

HORAMYI JANOSNE:
- Szivesen tanitom a sz^mrandezareket*
ha m^s tananyagokKDZ kapcsolddik.
Szamitdgep? Nem keil. mert a gyerekek
elhanyngoln^k a fejszAmnlasi, HaJlot-

tarn Brror. hogy a koiepiskolakban meris
tgy j^rtak ElbfordulU hogy mag kallatt

buntetnem ugy gy^rakat. mart g^ppul
az^molca ki a dolgnzat^t Ezt ^ fovohen
som eiigedem meg

Mil yen gep w<j!t az ?

- Egeszon egyszerO. aiapmO deletes.

Nem itimerf^tTi a ttpusokat,
- Aitdl tartak. On bstizeteveszti a *»zi-

moli^- es a 3zimit6gepet. Ez utobbi e|}e«

s^en m^s c^lokat szoigSlhatna
N^zzc, mi annyi ijijdons^got szenved-

lunk mar cl. 5mclv€k r^ad^^ui csak »
helyzetunkat nehezkett^k. bogy nem
esoda, ha bizafmaLlanok vagyunk J6j-

ion idfi vaiaka, gyazz^n meg arrdt. hogy
a sz^mitdgdp ya^6ban f6 Akkor tal^n

hajlandi^ lenndk megtanuini

Sirospatak, Comaniui Tanitdkepzd F5'

fskola. DR. fOLDI FERENC IGAZGATO:
- H^fom hdnapra von egy i$kola-siami-

idg^punk. egyefore csak kis csoportok-
nak ludjyk bemmtatni. Felt^tleniiS sztik-

sagesnek tartom 0 tanildk f«lki&zit#$^t.

Baj valrfa, ha az ^Italanos i^koia eima-
fadna az ^rszag as ce Folcti>L ared many ek-

toL Sajnnsma mag kevesen tudj^k, hogy
a szSmitbg^p nemcsak /^tek. de kiwfild

akiat^^technikai eszkdz, amelynek haitz-

nMnlm klirSiorO mdds^erek ferfedezese-

hez vazethet.
Hoi<yssa TamSs

t isrr

KELETI eVA SZULO: - A f*am nvoJceaz-
t«ndi5^. Naportta ktizd a sz^mrendsze-
fflkk^r, halma^okkal. ^tvdlt^sokltal

;

ut^lja az ege^et. semmJ kd^e hcizz^. irv

^jnos nem tudok segiteni neki. meri
nam ert^k hozz^. Da nagyobb baj. hogy
Q tanitd Sam. Allitaiag a doldjinak kbze
WiSn a szamitdf^technikehoz. Da ennel
tobhet a pedagt^gus sem tud.

Budapest XII., Vafusmajor u.-i altaia-

nos iskoio. SAMTA JUOlT TANIT6:
- Az aggodalmak eltonere megtanttjuk
6$ begyakofoltatjuk az alapmUveiata-
kei. 0 szurzdUbi^t is. A 5zul6knek meg-

i^^robaljuk gimagyar^zni. hogy a fejl6d6s

^Krdekeberir a matemacikai e& term^szet-
Tudom^nyok rohamos gyarap^dasa^ 11-

leTve a szamiidgepak v^rhatd aUerjedd-
se miatt szukseg wan az uj ismeretekre,

Egv^bk^nt ^Iprobi^ma az egisz^ a gye-
fekeknek ugy^ni^ nem okoz gondot a
befogadaa, jdl botdoguinak az ^tv^itA'

Bokkal as a !>zAmrends£erekkel. A tdbbit
pedig r^ernak k^sobb me^taniilni.
- L^tott m^r Bz^mitogipat ?

- KdzelebbrdI nem. Most vegoztem a

tanitQkepzdb^n> s oil mfig nam voll.
- Kivdncai r^?
- Hm,„ igen. Slztosan j6 ienne az isko-

E^ba^ aliat&zogatnank vele. Da kard^^.
meg tudn^nk-e fizetni? Nem tudom«
mennyibe keriii, nyiivan nagyon dr^ga.

Xn. kefuret. lUtartonhegyp uti lilt. Isk.,

NEV NtLKUL:
- A szul6i ^rtekez^aten almondluk. mag>
^rtettik, az6ta nem i* nagynn Jon nek-.'

A vii^g fajiddik, a haUd^s szukB^ge^s^
teszi az lalapozdst. felkdszuf^st. Na-
gyobb gondjaink vannak a mert^kegy-
aagekkel. ihelve a szukos idavei. Ezerl

iflksak kif^ge^^jtakent tanitjuk a szsmrend-
^^szerekeT Nem kdtelezoen tanitandOr

- Szeretne kapni mikroszi^mitdgepai

>

Nlinek? Ninc$ szuksdg, iiyen mifyani'

r»em akurunk bc?lcmenni.

Bp. 11,, Marcib^nyi ttr» FUHST tST*

VANNE:
-Van engcdelya ? Nines ! 7 Akkor ebben
az iskolSban senki semmirdi sem fog
nyilatkozni.

Bp XXL, Ligeti u,. BAB1NS2KI ANTO-
NIA KISDOBOSVEZETO:
- BevaUom. nem eriek a i^m^hoz. men
egyr^sizt 1377-ben vegeztem. m^^r^zt
itt tant^rgycsoportas tanitaa folyik.

^zdmitdg^pra biztosan nines pAnz. Tut-

»A0O$an eloreszatadtak Nem hisz^m^



Ha el6z6 havi Vallatdnkban a ZX Spectramot
egy jdindulatu hobdhoz, a Commodore 64 -ex

pedig egy decens, nyakkendds uzletember-

hez hasonlltoituk. akkor e havi szenvedd afa-

nyur)kra, az ABC 80 mikroszimftdgepre na-
gyon illik a hasor}}at: a n4pmes4k hdse Ne-
vht legend^k ovezik. tisztes szimftdgdpesek
konnybe libadd szemmel emiikeznek rS, van
is meg riincs is, 4s ta/^n majd egyszer vtssza-

tdr mint Rdzsa Sender. A mikrosz^mlidg^pek
elsd tlpusai kozott voft. Igy a jelenfeg dofgozd
sz^mit^stechnikai szakemberek nagy r^sze

ezen tanufta a Basic n ye/vet, ezen a g6pen is-

merte fei. hogy a nagy es misztikus sz^mftd-

g^pek egyeduralm^nak korszaka Iei6n, Tal^n

ezzel magyar^zhatdak a hozzS kapcsolddd
legend^k e/4rz4kenyult programozdk,
akik az ffjus^gukra emikkeznek.

GYARI ADATOK:
GyArt6 c6g : Luxor. Sv^dorsz^g, licence alap-

jdn Magyarorsz^gon a BRG gy^rtotta.

Mem6riam4ret: 16 kbyte ROM/17
kByte RAM.
S6ly: 2,60 kg.

Mdret: 38x30x8 cm.
K6perny5: az elsiS sz^n^k- csak saj^t tv-vel,

a k6s6bbiek ,.h4ztart4si" tv-vel mukodnek,
fekete-feh^r k^ppel, k^pernyfi ^tm^rfi 31 cm
24x48-as,
CsatlakozAs: eredetileg egy, k^s6bb k^t

speci^lis magnetofonnal egyutt sz^lKtott^k.

KfNRENDSZER
Az eredetileg krdolgozott kinokon semmit
sem kellett v^ltoztatnunk, az ABC 80 l^nye-

gileg ugyanalihoz a nemzed^khez tartozik,

mint az els6k6nt vallatott ZX 81 - fgy a leg-

fontosabb jellemz6ik nagyon is hasonlitanak.

Egy aprd kis gondunk volt, ezt azonban a

n^pmes^khez iif<5en egy husz^rv^g^ssal meg-
oldottuk,

kin: az Ar, ami nines
Ez lenne az a bizonyos hu-
szdrv^g^s, A g6p van is

nines is. 1979 dta tobb sz^z

darab tal^lhat6 az orsz^g-

ban, elsfisorban iskof^kban,

egyetemeken. uzletben

azonban nem v4s^rolhat(3.

A sv6dorsz^gi gy^rt^st is lecillitott^k, a nem-
zetkozi katal6gusok nn^r nem emiitik, fgy a

jelenlegi ^rr6l besz^lni nines ^rtelme. A gy^r-

t^s idej^n a hazai ^ra 60-70 000 Ft koru

volt, ami el6g magasnak lunik, de ne felejtsuk

el, hogy ez m^g a „nagy bum", a nagy
sz^mft6g6p^r-cs6kken6s elfltt volt, fgy inkvi-

zftoraink ugy dontottek, hogy az drat nem
osztSfyozzuk.

: perifAridk
Ebben a kinban az alapg6p-
hez kdzvetlenul kapcsolha-

t6 perif^ri^kal szoktuk osz-

t^lyozni. Inkvizitoraink

tdbbs^ge a kazetl^s rogzf-

l6n kivut semmif^le m^s pe-

riMri^val nem tal^lkozott,

Tudunk r6la, hogy kothe!6 a g^phez mini-

floppy* 6s sprnyomtat^*, de az orsz^gban

csak n^h^ny helyen van ilyen berendez^s.

Amdsodik kfnn^l k^t pArtra szakadtak inkvi-

zitoraink: az egyik tdbor, akik kedves eml6k-
k^nl gondolnak az ABC 80-ra, akik teh^t

azdta tobb ujfaita g^pen dolgoztak 6s l^nye-

g^ben ma m^r nem ulnek le mell6. A m^sik
t^bor az ABC 80 hivt3k, akik akkor rnegsze-

rett^k, 6s ma is gyakran haszn^lj^k. Erthet<5,

hogy a m^sodfk t^bor igyekezett a g6p eredeti

Iehet(5s6geit jobban kihaszn^lm, 6s az elmult

n6hdny 6v fejl(5d6s6t valahogyan megtanltani

a kiss6 mdr koros mikrosz^mit(5g6ppel. fgy

inkvizitoraink egy r6sze meglepve hallotta,

hogy egy furfangos, rovidke programmal
m^r szinte b^rmilyen sornyomtatb illeszthet^

a g6phez, rajzolOt* is mukodtet 6s van olyan

hely. ahol inteiligens termindlk6nt* nagy sz6*

mlt6g6phez haszndljdk. Az el6rt oszt^lyzat

mindezek alapj^n egy kicsit rosszabbrak tu-

nik a Iehet6s6gekn6l, vrszont tartalmazza a

val6s^got: az ABC tulajdonosok tbbbs6g6n6l

csak magnetofonnal haszndlj^k.

3. kin: k6perny9kezel6s
H6t ez sem egy lenyugozC
osztSlyzat. A g6p fekete-fe-

h6rben dolgozik. durva gra-

fikcival, ez akkoriban ele-

gendflnektunt Atovdbbiak-
ban el(5ny6nek 6s hdtrdnyd-

nak ugyanazokat a dolgokr"

nevezt6k meg inkvizftoraink: van, aki kdn^

nyen kezelhet(5nek, van, aki tOi bonyolultnak

tartja, az egyik felhaszn^lb kedveli, hogy
minden karaktern6l meg kell adni. hogy alfa-

numerikus* vagy grafikus karaktert* hasznd-

lunk-e m^sok ezt igen neh6zkesnek tartjSk.

Felt6tlen el(5nyk6nt fogalmazta mindenki,

hogy a g6p eredeti karakterk6szlete tartalmaz

6kezetes betuket is. Ez ugyan saj^tosan ma-
gyar ig6ny, de ez a g6p ezt is teljesfti.

4. kin: hang
A g6p egy tiszta hang-, egy
zaj- 6s egy impulzusgene-

r^torral rendelkezik. amik

BASlC-b<5f el6rhet(5ek. Fia-

tafabb inkvizftoraink, akik

mdr a t6bbsz6lamu, zen6l(5

csoddkhoz vannak szokva,

ugy 6rezt6k, hogy ez kev6s, Abban azonban
mindenki egvet6rtett, hogy a hang konnyen
el6rhet6, egyszeruen programozhatii 6s sz6p.

Van egy nagy ei(5nye. ami a modern u\ g6pe-
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ken m^f ^>ajfios nem Igv van tCommmUife,

HI). hDgy egys^^^ h an got egyszeriu pfog-

raiTimal lijh&rk^s^lieni, bonyoluitai ^ "^onyo-

luJiJbb pmgramiTisL Az ..iJj" g^jjeknfil totoo

sor iizonegyn^h^Rv adat keH ho^ a (s^-

egysierCbb funy megszdlBljon, Ugy lAisztk,

5. kin: kazettds tdrolds*

inogbizhat6s4ga—
. ..Amit k^tszer felvettem. az

b soha nem veszett el, amit

V'^ csak egyszer - az mindigl"
'

\ A megbizhat6s^ggal tehat

^-^HUKX^^J^ nem teljesen el^gedettek
^HHU^ \ inkvizftoraink. m^sik magn6

hasznSlata eset^n bizony-

lalari a betolt^s. a? adatokat kivinni konnyebb,

mint ki^sm> megT^l^l^n^. A t6ma kulon 6rde^

kesB&gf? haav £t kezdeti konstrukci6t Tnt^do-

Sltva kfS^ffbb ti BFtG kit magnetofonnai sz^llt-

ii^tts a g^pm. Mmdk^t magncS gyakorlanlag

ligy^r^atra a Funkci^ifB ktouU. (gy a yow-
fT-ajuak srermt csak annyi etfirive. hejQy a

Kett6 kozul Tallin egy mukodtk is

g6pt k6cl0 programozas*
A g^pen nines monitor, a

g6pi k6du program csak bu-

v^szked^ssel SAVE '-elhetfl

lehat ktss4 bonyolult. da ha

1 valAki meg=szok{3. akkor

Mfi; mtigbizhat^g
Ebben a Kinban mmdig ax

atapg^p FT>egbizbaTds^g^J

riszl^lyOZiuk ^imennyire ezr

pfl-!v^e fiiggey&nithel^. A

imeg1&pH5€n £2^P efsiJiit^ny.

^. gyakoHatiJag az aSapg^pp^i

•^enkinek nem voU baja. Akf gyeng^bb ofi^-

iSiyzatot ad CUT. dUslSbar a k4l mgg-

netofor^os ktvit&li jsimen. amelvrOl ko^ru-

dan hogy a ma^nelofonok tApegys^o

fdti B gftpai A7 ABC hiv6k a \6 os2t4iv^al

meH^ azt I a h^ZL^xm^K s^afintuk a g#p tiiJ

fog ^tni mlnkfli it. wan olyiri. AmeJyik hSrom

j^ve* hasznAlai alait egva^^rseTti mmlou «f



8. kin: billentyGzet
Az oszt^lyzat magS^rt be-
sz^l: szinte tok^fetes, nem

^ nagy nem kicsi, k^nyel-
mes, pont akkor ism^tel.

amikor kell 6s ism6t elhang-
*^ WSJS'^ii^ zott, hogy azon kev6s g^pek

koz^ tartozik, amety ismeri

32 €R^zeie^ betuket. Azt persze tudjuk, hogy
ezt nem a kedvunk^rt fejlesztett^k Igy, hanem
a sv^d 4b6c6 kedv66rt, de m^gis j5lesik.

9. kin; ffahumont^id
Eredeti g^pkonywel nem

tv^ sokan tafdikoztak. A g^phez
\i,\itthon adott v^ltozat ^llitb-

V lag az eredeti fordit^sa,

amelyrdi nem tul \6 v6le-

m^ny alakult ki. Tankonyv-
k6nt nemigen haszn^lhat6,

g^pkonyvnek v^szont nam ni^g r^^zletss

helyenkiSnt pontatlan is £z ugy^" ^ oszt^ly-

£2tba nem sz^mft befe. de a felha^im^Edknak
GSBtfeQ fontos inform5cf6. hogy az6ts viszonr
tobb hJzai publik^CJd jefenl meg, van ^gy
l^gv^et amj a KLTE-n egy "i^sik, ami a

KTMF-n k^szuEi. sz ELTE pedig land^tzeresen
ad ki ABC fCizateket QtJ^t^s programokkaf.

to. k\ni edltdlis
P^ld^san egyszeru a javit^s,

ez az el(5nye 6s persze a h^t-

r^nya is. Gyors, konnyen
el6rhet6, de hosszu sorok-
n^l m^gis lassijv^ v^lik. Ha
egy hosszu sorban egy ka-
rakter hibSs, akkor a g6p

torli az eg6sz sort, lehet kezdeni e\6\r6\. Ez
nem kimondott el^ny. J6 a sor^SmjavU^sj
ieh&tfls^. 6s van nehany ofyan Funkdd. ams
a modam eh b ndgv'obb gipeksn aincs (TRA-
CE*. ON ERROR GOTO'). Tobb SQrtviszort
nem lehet lorolni egysz^fre. (£^t megoldja
viEiOriT a prcgramajinlalunkbon kdireadott
Edit^l6 program ~ a szerk.)

11. kfn: a gdp programnyefve
fnkvizftoraink szinte kiv6tel

n6lkul megegyeztek abban,
' hogy az alap BASIC minden
l^nyegeset tartalmaz, ami
elv^rhat6. abban is, hogy
semmi kulonfeges nines
benne. Ami m6gis kimagas-

16, az a sebess^ge, m^ig az egyik leggyorsabb
g^pnek szcimft Valaki ugy fogalmazott hogy
6rezhet(5, hogy ez „eur6pai" szoftver merl
az amerikai fejleszt^su g^pekn^l ink^bb a
hardverre figyelnek oda.

12. kin: tanulhatdsdg
Az oszt^lyzathoz sok kom-
ment^r nem sziiks^ges- ok-
tat(5g6pnek k^szult. 6s mint
I^that6 erre kiv^l6an alkal-

mas. Kuldn ei(5nyk6nt emU-
teltevafaki-amimam^rnem
ritka, de m6gsem ^Ital^nos

- hogy a g6p bekapcsol^s ut^n azonnal mu-
kodik. Teh^t nem kell kulonf6le mutatv^nyo-
kat v6gezni ahhoz, hogy haszn^lni lehessen
(l^sd m6g HT).

13. Idrt: 9mt>erkdzels6g
Tal5n ebben a t6m^ban nem

tj:^^, kell elfogults6ggal v^doln
inkvizitorainkat - val6ban
'bar^ts^gos g^pnek tunlk.

.. ^ BAr itt is felszinre keruit a
*^ ^ffPmlm^ nemzed6ki ellent6t: a fiata-

labbak csak-csak tobb hi-

b^t tal6ltak 6s m^s g6pekkel jobban meg-
bar6tkoztak.

+ 1 kin: szubjektiv dlmdny^ Ahhoz k6pest, hogy ma m^r
a szakma 6regj6nek sz^mft
a g6p, nem is rossz az osz-
t^lyzat. ^s tal^n ebb6l 6rt-

hetc5 meg a legjobban a si-

ker; a hetvenes 6vek v6g6n
kifejiesztett g6p m^r akkor

a nyolcvanas 6vekre k6szult. Okosan terve-
zett gyors, k6zhezdll6 konstrukci6, ami a mai
szimft^stechnikai szakemberek e\s6 mikro-
g6pe volt - 6rthet6, hogy megszerett6k.
Elfirel^t6an k6szult a g6p, mert - b^r akkor
m6g nem volt divat m6gis tud floppyt is ke-
zeini 6s - egyetlen inkvizltorunk tapasztalatai
szerint - kiv^l6an. A \6 oszt^fyzatokat 6s a
konnybe Idbadd szemeket l^tva persze azon-
nal felmerul a k6rd6s: akkor, mi6rt nem gy^rt-
j^k, hova tunt? Bdr erriSI pontos, a gy6rt6l
szdrmaz6 inform6ci6ink nincsenek, megprd-
b^ltuk kitalAIni az ok6t. Ogy 6rezzuk, hogy a
sv6d g6p nem bfrta a vil^gpiac pr<5b5j^t nem
tudta felvenni a harcot a tomeggy^rtcisii ame-
rikai, jap^n, angol g6pekkel. fgy els6sorban
az 6ra miatt lemaradt. Ami azonban a kihal^s
tal^n kbzvetlen kiv5lt6 oka lehetett, az mds,
az 6rt6kes(t6si es6lyek vAltozSsa. Mag^t a
g6pet el(5relAt6an tervezt6k, azt azonban nem
ismert6k fel, hogy a jovC a programgycirt5s6.
Ma m6r szinte csak olyan g6peket lehet
eladni a piacon, amihez nagy mennyis6gCi
program, programcsomag is kaphat6. A fo-
gyasztdk tomege, a h^ziasszonyok 6s farmerek
nem akarnak programozni tanuini - csak
haszn^lnl szeretn6k a g6pet, 6s ezt az ABC 80
m^r nem bfrta. M6g i6tezik, de mir nines - a

szakemberek tarts^k meg eml6kezetukben

!



Hozzdszolas
Dr. Simonyi Endre
hozzaszdldsahoz

Vaiovies istvSnnak az ELTE Apiczai

Csere JSnos Gimn^zium tanSrSnak al^bbi

fevel6t dr Appel Gyorgyidl a Fdv^rosi Peda-

gdgiai Intdzet munkat^rsMdl kaptuk, Koszon-

juk Appel Gyorgynek a kozveifidsl h/szen a

levelet tartalma szehnt valdban szerkesztd-

s^gunknek, s az olvasdk nyiMnossiginak
szint^k. K^rjukolvasdinkat hogyazegyszerQ-

s4g kedv^^n a jovdben leveluket egyenesen

hozz6nk cfmezz^k.

Dr. Simonyi Endre level^t olvasva (OTLET

1 984. febru^r 2, 84. sz^m 29. oldal) az jutott

eszembe, hogy az iskolaszdnri[t6g6pet

{„School-computer';) a tan^rok 6s a di^kok

„vallathat]^k" legjobban. Ha a Hfrad^stech-

nikai Szovetkezet sz^mrt6g6p6vel kapcsolat-

ban hi^nyoss^gok, ellenvet6sek merulnek fel,

akkor azokat t6nyleg kbzz6 kell tenni. Az

igazs^g elkend(5z6se ezuttal sem lehet c61!

Gyanftom, hogy egy kicsit ..szuperlatjvuszok-

ban" vagyunk hajlamosak gondolkozni, ami-

kor az ESZMeNYl ISKOLASZAMfTOceP-rfil
besz^lunk. Mindenkiben az osszes latott hal-

lon azem^lyi BzAmit6gfip legjcbb tuiaidonsS-

gai veifidnek fel. 6s e7&ket hi&nyolia a HT-

g^ptfil. Sokkal haaznosabbnak tsrtom aion-

ban a g^p efSnyeit hangsOlyoKni. az ezeken

alspul6 min^l ^sszarubb fe[haS7ri^l5si segi-

leni-tAmuaami. mini a v^lt vagv vaf6s hibi-

kat felhSnytorgatni.

S^jit tapas^iaiataimbi^l mondhatom - f^14vat

dofgOiTtarn Franc laorszSgbsn a fr^nci^ ..isV.o-

laBziTTiMrtg^pekker^ (LOGABAX R2E. Mic
ral 1 - kezRlhrn^s^g. prDgramozhaidtig.

emberkaz^lis^g. grafika (.') ^segys^erus^g to-

r^n telieson egyenrarigLi r^kolaszSmftdgipLink

van

!

Lassan h^rom 6ve vezetem az Ap^czai Csere

J^nos Gimn^ziumban a szdm(t6g6pes szak-

kdroket. Kezdetben k6t ABC 80 tlpusCi g^ppel

indultunk, 6s mir megielen^suk pillantdban

orommel iidvozoltuk a HT-g6pek egyszeru

kezelhet(5s6g6t ami megszabadftott az ABC-k
„csatlakoz6k^bel rengeteg6t(5l" (ezekkel az-

dta IS baj van !)

A HT-1080Z-khez adott lefr^s meg6rt6se,

seg6dk6nyvk6nt val6 alkalmaz&sa a tan^r fel-

adata, 6s mint minden g^pkonyvet, ezt is

gyakorl^s kdzben lehet igaz^n megismerni.

A HT 1080Z dokument^cidja egy^ltal^n nam
.,csapnival6" ! Diikjaim. akiknek tuinyom6

rdsze m6r 32 AQC 80 -asok SASiC-j^t ismerta,

2^3 <5fa *latt magtanulta »bb6l a HT BA-

SIC- i6L Sokkal inkfibb tel kelfere az! vetni*

hoQV &gv isko1,ii hsszn&latra k^szult ^ikmWt-

q6p lefrdsa mi^rt mellfizi a legkev^s^bb tan-

kbnyvi jcileget is, mi^it nincsenek benna p^f-

diLjl faladatok, mJ^rt nem ad liimut^tAst a s^^-

mlt696pofi6lld (vagvdiAkQkAliali!) felfsd^-

s6re.

A kazett^s t6rol6s megb[zhatatlans6gSr6f

annyit. hogy ]^ minas^gG ka^enAk alkaJma-

zSsSval. a felv^itel e>6tt a s/afagon megfele^^

ijfflS helv kihagySs^vai vsgv i6r(<i5iveL 6i a

visszaolva^As fllkE3tm3S beolvasSsj ^inti^nak

megv^fasziAa^va! minrmSlisra csakkenthetd

a hibaleheiOs^g. (SaiAl gyaki^rlgtomban ©ddig

m^g rtem fofduit e! a. hogy &zAmft6gSp hibfl-

ja miatt tudtaTn volna a programoi baol-

v^iSfiL Azt aronban nerri tagadhafom. bogy

ait 3 pfi^grernot. amit az agyik HT -g^pefi

vBrtiJrn, nam m^ndegyfk mSsik HT-g^p olvasta

bff sikflre&an. {Mbdan bp^onnyal e^ek a

probl^m^k egycsapSsra megszOnn^nek flop-

py- diszkek atkalmaz^sival, ami f^rtvegcsen

gvorsfianfl egv<:lnal « hStt6rld^o^^6t iis.)

A HTIOBOZ bilierttyDzete val6ban bajlamoa

a spontan bet^3^5m6tl^5fe. ennek kivAlt6

oka saino5 n^Sunk is ast, hogy g6pet haaz-

nflf6 lalkes prpgiamozdk g^pfegv^efk^nt utik

|e a bilEentyOk^t vagy (if^kon kergsztiil jAtsz-

szAk az aly divatos. de ugyan akkor bonafma-

sabbnil borzalmasabb ufj^t^kokai f ISsd „GA-

LAXY"!). In aztSn billentyu legyen az 6rint-

kez<5i6n, amelyik nem szenved kisebb-na-

gyobb s6rul6st az urh^boruban.

J6val nagyobb probi6m6nak tartom azt,

hogy a g6p rendkfvul 6rz6kenv a sztatikus fel-

t6lt(5d6sre vagy m^r a kisebb ut6sekre is. EI6g

a g6p tetej6t megsimftani k6zzel vagy gyen-

g6bben megutni, azonnal ..elsz^ll" a prog-

ram.

Most m6r az a fetadatunk, hogy a megl6v6

g^pparkoT min^l lobban bhasznSliuk V^gre

nSlunk IB - pgen jntea2fv€inl - rTHjgindult az

iskolai s^AmfitSg^pek g^pe?ete. Ezeknak a

s^em^lyi s?^mit6g^poknek a !ehet6 feggyor-

sabban be kell miteni hivatAauKat: a azAmllis-

techmkinak. mini az filiaSdnos kuttufa ftlam^-

nek minden k6z6piskol6s di^kkal val6 meg-

tsmertet6s6t. Ennek az el6r6s6l 6s el5segft6-

s6t 6s nem a hib^k eltiilz^s^t kell legsurge-

t(5bb feladatunknak tekinteni!

• karakter: a g6p 6ltal megjeleDfihetfl. elCre rogzltelt jelk^szlet valamelyik eleme

• ftlfanumerlkua karakterek: betOk, szamok, maiematikai 6s frAsjele^c

• grafikua karaktarak: ezek a jelek, amelyekkel egyszeru SbrAk rajzolhatik a k^pernyOre

• aditilAs: utasft^sok „^lszerkeszt6se", t6rl6se. kieg6szft6se, m6dosft4sa

• g*pi k6d: a g6p sajSt ..nyelvs", a BASIC utasftisokat erre fordftja te

• tarminAI: nagyobb szAmlt6g6pek adatv^g^llomisai. Innen lehet ,.kommunikdlni"

« (nlaUlgana t^rmlnll: 006116 feliiJBlok i/*9J*i*f<i ii atkilmas (flrm.n^fl

• lamaim^hajtA (floppy): a izamitCigep^ inigriefilfimflz«E niEiftrtArolAsAnflk mQsiafci e^zkoia

• n^oritTor: lii uztmrndld. fimaJytian ft 0*Pi pJOflrimokal Inhvl bflv.rtrtJ g*pb#

«OISl EWnOR GOTO: alysn BAStC utiwU^, ^meiy a pfogram fulS*H k<ub»n elClorrfitlfl hibik

V.v'i^ des^noV. i r^s^t aiorg a Ij •

• prlntar (mfl9yfi™i tornyarPtBt*) a ai4(iiJti3ij^p Altai '/ni^Teil ..(^^^^6p"

« SAVE (ejlid- tzfljv}- Olvfln psrinc*. smellvol prrDsrannokat fti adatol^at kazettin

vagv mjign&Blsmezfln l^aJ^^t T^rolm

*t*p*flVB^: 4 bflrendst* {p*ld*ul AiimitdsipJ 63 3 hAlGiBll «»it«kaz6 Vmt iklatolt

#T«ACE (ejtsd. (r*sz)- annyi «^inr nvomkoyoitH, 01v*" partnci. «m«Lv egy progtim vfrflwrititlna fc^msen

k^iie?*^^ Tftsrk hogy kdv^sCik. hoi ?flrt flpp a pfftsjam

SU*imSt(Cf»»*!li*i Hi I ill til HIi WAitCl



Sorvezetdnkben ismet egy sorozatot kozlunk. me/yet Tdrdk Turuf azzal
a c^lal kdszfteti hogy e/sdsorban az iskol^kban sz^mli^stechnikit ok-
laid pedagdgdgusok munk^j^hoz segitsdgei nyujtson.
Olvasdink kozul neh^nyan tal^n csod^lkoznak. hogy ismdt sorozatot
md'aunk. hiszen nemreg fejeztunk be egyet amelyet Koltai M^na - ha-
sonld meggondol^sbd} - k6szlteil. Nos, ugy gondoliuk. a tan^ri 6n-
afidsSghoz hozz^iariozik. hogy msn6l tobb szakirodalom, m/ndf tobb-
f6ie szeml^lex megismerdse ut^n a tanSr maga don thesse el. hogy m/t
akar csm^/nL s maga a/akithassa ki saj^t st/ZusSt, ternallk^j^t. Ezert
orommel vesszuk, ha m^sok is jefenlkeznek kozf^sre sz^ni anyaggal:
oklal^si mddszeruket szfvesen kozreadjuk.

EI6zetes hireknek megfelel6en 1983. XI L 15. 6s 1984. I. 5. kozott az
MTA KFKI minden koz^piskol^nak elkuldott egy kezdC BASIC tan-
konyvet (BASIC iskol^soknak). Az al^bbiakban e konyv haszn^lat^t
szeretn6nk megkonnyiteni egy szakkori tematik^val 6s n^h^ny p6f-

Megjelen^s eI6tt kb. egy 6vig kfs^rleteztunk. Kul6nb6z(5 fel6p(t6sekkel
tobb egyenrangu v^ltozat alakuft ki, ezt 6rz6keltetik a konyv 6s a tema-
tika elt6r6seL V6lem6nyunk szerint nines t6k6letes m6dszer. Az ugybe
vetett hit, 6s a lelkes megvalbsit^s felt6telel a sikernek. Sorozatunk
eg6szen kezd(5knek sz6l. Pillanatnyrlag a koz6piskoI6sok l-ll. oszt^-
lyaira gondolunk. de az anyag 12 6ves koruak eset6ben is bev^lt. C6-
lunk nem profi programozbk k6pz6se, hanem az, hogy nninden tanu((5

k6pet kapjon a szdmit^stechnika, a programoz^s alapjairdi - a lehetfi-
s6geknek (HT-BASIC) megfelelfien.
K^r lenne m^r leirt dolgokat reproduk^lnp, igy n6h6ny kiadv^nyra hi-

vatkozunk a sorozatban. Ezeket a koveikez6k6ppen roviditjuk majd'
Haszn6lati utnnutat6 (HT) - HU. oldaf

BASIC k6zik6nyv (HT) - BK. oldal

Programoz^s kezdflknek (HT) - PK. oldal

BASIC iskolSsoknak (KFKI) - ISK. fejezet. ponl
Sorvezeta (Koltai IVI^ria) - KM. foglalkoz^s. pont.
Ke2d6 szakkorvezetfiknek javasoljuk, hogy eiazetesen tanulnnanyoz-
z^k a hib^kkaL hibauzenetekkel kapcsoiatos tudnival6kat. (ISK, C 1

BK. 87-89.)
(A szerzC koszonetet szeretne mondani m/ndazoknak. akik segitseg6re
voltak:

- N6methy Katalin (W6ricz Zs. Gimn^zium)
-Kert6sz Zsuzsa (KFKI)
- kb. 500 gyerek. akik tanit6si kis6rleteink alanyai voltak.)
I. FOGLALKOZAS
1 . Roviden a g6pr5l
a) billentyuzet - ISK. A.2.b. ; HU. 8.

b) alap^llapot - ISK. A.I .b. ; HU. 6.

2. Alapfogalmak
a] program - !SK. 1.1

.

b) BASIC - ISK. 1.2.

Egy program teh6t utaslt^sokbbl ill. Minden BASIC sor egy eg6sz
sorszdmmal kezdfidik. A sort mjndig a „NEW LINE"|H bilfentyu le-

nyom^sa z^rja. ez jelenti a pontot a ,,mondat" v6g6n.

lu PRIHV S

egy tdk6letes utasitissor. PRINT az egyik leggyakonbb utasitSs, p6l-
d^nkban arra szbntja fel a g6pet, hogy az ut^na 5116 sz^mot (esetunk-
ben 5-t) irja ki a k6pernyare.H hat^s^ra ez a sor a membri^ba kerul,

6$ RUN parancs beg6pel6s6vel b6rmikor v6grehajthat6 a ..progra-
munk": /

e PRINT 5 [HI !
,

c) utasi'Wsok alakja - ISK. Il.3.c

2. kiIrAs, ErtCkaoAs
a) mOveleii jelek - ISK. II. 1 . ; BK. 7.

Sz^mnak tekintheW egy mdvelet eredm6nve is

10 PRINT 6'(5+3)/2
hatSs^ra (RUN N utSn) 24 jelenik meg a k^pernySn.
b) azonosi'td. kifejez6s - ISK. 11.1

.

kifrat^s - n PRINT kifejez6s - ISK. H.2

6rt6kacl6s - n INPUT azonosi'tdk - ISK. II 3.

n azonos(t6 = kifejez^s - ISK. 11.1 a.

p£LDAK
1.1. Irasd ki 2/3, 10 » 8, 1/2 t 8 6rt6keket!

1.2. Melyik azonosft6hoz, melyik ^rt^k tart07ik?

:4if5:j

H2 ERIEKEK: L:3.?5 . M:2.25

1.3. Javjtsd kf a hibakat az alabbi sorokban !

3-3Z+2* ( V^^X ::- . ( H^" b '}

25 4H=^5i+:3.

22 H-i-S^^<E-i-C;':^3-'?Lr . 1

1.4. V^lts kulonbozC m6rt6kegys6gekben adott mennyis6geket

!

(H^ny cm X 16b, h^ny liter Y gallon, h^ny km Z m6rf6ld stb.)

1.5. Sz6mkijelzi5s <jr6n ojvashat6 pontes id6b<5l (az adatok beirSsa
ut6n) programod mondja meg, h6ny perc (mp) telt el a napb6l!
1.6. Mi a kapcsolat A es X azonositok kozott?

10 INPUr R

20 B-iy0y*H

m PRINT X

10 INPUT Fl

20 E^^H*R#R
30 C==E*E*Fl*R

40 X"C*C;^B*M
50 PRINT

1.7. Cser6lj kt k6t adatot: A vegye fel B 6rt6k6t, es forditva I

A p^ld^k megolddsdra, az eldfordul6 hibdkra a kovetkezo M-
ten a 2. r^szben visszat^riink.

MEGJELENT!

LAnGOS ISTVAN:

A COMMODORE 64
MIKROGiP KEZEL^SE
ES PROGRAMOZASA

c/niu kony^B

ke?d6k es hataddk szSmara

tSZ ofdaf terjedefemben

Am: 145 Fi

Megrendelhetd. iflet/e megv^saroihat<)

COMPORGAN RENDSZERHAZ KV.
f02Z BUDAPEST. Beq u. 3-5

Tnlehn 150-856 '

W i W rif 5 FICIf Nl t^l «HL(ftlH 1114 WlHCIUl
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0-PERSTAT - Statisztikaiprogramcsomag

t SZKI professziondlis szem^lyi sz^mft6g^-
(kre kidolgozott PERSTAT programcsomag
het6v6 teszi, hogy a kordbban csak nagy-
^pes rendszereken megoldhat6 statisztikai

Hadatokat szemdiyi sz^mlt6g6p kateg6rii-

tan is el lehessen v^gezni,

i '''yeg^bon a sz^Ies korben haszn^it BMDP*
ccidit biztosftja, fetoldva a kdtegelt feldol-

goz^s k^nyelmetlens^geit.

FELHASZNAlASJ LEHETOsfeGEK

A PERSTAT ^ttaldnos c61u programcsomag,
ennek megfelelden a fegkul6nboz6bb teru-

leteken alkalmazhat6.

Ilyen teruletek p^ldaul a kovetkezGk:

• eg^szs^gijgyi kutat^sok adatalnak feldol-

goz^sa (kiilonos tekintettel a sokdimenzi6s
elemz^sekre tdmaszkod6 pszichometriai
vizsgdiatok eredm^nyetnek 6n6ke\6s6re) ;

• szociol6gjar felm^r^sek tobbszempontos
elemz^se;

• mezdgazdasdgj, biometriai kutatasok ered-
m^nyeinek vizsgdlata.

AltalAnos jellemzOk

• Interaktiv uzemeitet^si m6d

f ugafmas input-kezel^s

^adatokat file-b6l 6s bilientyuzetrSI egy-
ar^nt meg lehet adni)

• Esetkizdr^s MIN-MAX felt6telek segits6g6-
vel

• Transzformdit v^ltoz6k l6trehozdsa

• AdatellenSrz^s hi5nyz6 adatok becsl^se

• Eredm^nyek szeml^letes megjeleni'tdse t^b-
lizatos grafikus form^ban

A felhaszndl6nak rendelkez6s6re dll az egyes
statisztikai elemz^seket keretbe foglatd mo-
dul, amefy lehetdv^ teszi az eg^sz rendszer
pirbeszddes m6don val6 megismer^s^t.

Megismerteti a felhasznSI6t az dltal^nos tud-
nival6kkal, 4 programcsomag egyes fejezetei-

vel, a fejezetekhez tartoz6 programokkal 6s
azok rovrd ieirisSval.

Haszndlata fOleg a programcsomag kezeldsd-
ben m6g jdratlan felhaszn^ld szdmSra ad 6rt6-

kes seglts^get.

MOkod^s^t a folyamat^bra szeml^feteti.

Az egyes fejezetekhez tartoz6 programokat a

k6vetkez6kben ismertetjuk.

* Nagyg^peken haszn^lt statisztikai program-
csomag

ADATELOK£SZlTeS

Hidnyzd 6s hib^s adatok becsldse
Az egyes \/dltoz6k hidnyz6 vagy hib^s 6rt6kei-

nek becsl^se az elfogadott esetek fethasznd-
l^s^val tort^nik. A k6vetkez5 k6t m6dszer
koziil lehet vdlasztani:

• dtlaggal val6 helyettesft^s,

• regresszibs becsl^s.

Adatok transzformdl^sa
Lehet6s6get ad tetszSleges adatmdtrix vdl-

toz6inak felhaszndl^s^val uj v^ltozbk l^tre-

hoz^s^ra.

LEfROSTATISZT KAK

Egyvditozds leirdstatisztika
A program a kovetkezO statisztik^kat kozli egy
adott v^ltoz6r6l:

• megfigyel6sek szdma

• veirhat6 6rt6k = sum(x[i])/n

• legkisebb 6szlelt 6rt6k

• legkisebb standardiz^lt 6rt6k

• legnagyobb 6szfelt 6rt6k

• legnagyobb standardtzdit 6rt6k

• median

• 6Hag standard hib^ja

• eisd kvartills

• harmadik kvartilis

• sz6rSsn6gyzet (korrig^iatlan)

• sz6rds (korrigdiatlan)

• korrigdit tapasztalati sz6rdsn6gyzet

• korrigdit tapasztalati szdrds

• ferdes6g (skewness)

• csucsoss^g (kurtosis)

• mintaterjedelem (range)

• kul6nboz5 6rt6kek sz^ma

Gyakoris^g tSblSzatot 6s klv^ns6gra, gyako-
ris^g- 6s kumultativ gyakoris6g hisztogramot

k6szft.

Kdtvdltoz6s leirdstatisztikdk

V6ltoz6pirokra a kovetkezO t6b16zatok k6-

sziilnek:

• kontingencia,

• margin6lisokb6l szSmftott v6rhat6 gyakori-

s6gok,

• standardrzdit kul6nbs6gek stb.

Ezenklvul krirja a v^ftozdk 6tlag6t sz6r^s6t.

EI56lh'tja a korrel6ci6s m6trixot, 6s a ke-

resztszo rzat - m6trixot.

Variancia-analfzis
A program el56llltja a variancia t^bldzatot ki-

szdmolja a fdStlagot.
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Proper 8

HtPOT£ZISVIZSGALATOK

Csoportdtlagok osszehasonlft^sa
Az adatmitrix egyik v^ltoz6ja slapjdn az ese-
teket csoportokra osztjuk. A program vA\Xo-

z6nk§nt azt a hipotdzrst vizsgdija, hogy az fgy

el6^llftott csoportok ^tlaga tekinthet5-e

iagosnak. Az egyenid sz6rdsok hipot^zis^t

Bartlett-pr6bdval ellendrzi. A hipot^zis elfo-

gadSsa eset^n csoportparonk6nt T-pr6b^ra,
egy^bk^nt Welch-pr6b^ra keriil sor.

Homogenitds vizsgdiat pr6bdval
Azt a hipot6zist vizsg^lja statisztika segit-

s^g^vel, hogy k^t v^ltoz6 elosztdsa tekint-

het5'edzonosnak. A program bemen6 adata-
k6nt adatmdtrix 6s k6tv^ltoz6s gyakoris^g-
t^bldzat is megadhal6.

Normalitdsvizsgdiat
A program azt vizsg^lja, hogy egy adott val6-

szfnQsdgi v^ltozd norm^lis eloszl^su soka-
s^ghoz tartozik-e. A hipot^zist statiszti-

k^val vizsg^lja. Kijetolhetd csoportosft6 v^l-

toz6. Ekkor csoportorik^nt kerul sor hipot^-

zisvizsgdlatra.

Egymintds Kolmogorov-pr6ba
A program illeszked^svrzsgdlatot v6gez, A ko-
vetkezfi eloszldstipusok kozul vdlaszthatunk:

• normdiis,

• exponencidirs,

• Gauchy,

• egyenletes.

A becsl^st 3 megfelelS szami'tott 6rt6kek alap-

jan k^rhetjijk vagy megadhatjuk elfire az el-

oszl^s megfeleld param^tereit

A program azelm6leti6stapasztalaii eloszlas-

fiiggv^nyeket kozos diagramban abrazolja.

Kolmogorov-Szmirnov-pr6ba segits6g6vel

azt a hipot^zist vizsg^ljuk, hogy k6t v^ltoz6
azonos eloszl^su sokas^gdb6l sz^rmazik-e.

A program kiirja a Kolmogorov-Szmirnov-
statisztika ^n6kit. Kozos diagramon szeml^l-

teti a k^t viltoz6 tapasztalati eloszlSsfiiggv^-

ny6t.

K0RRELACI6-
CS REGRESSZlO-ELEMZ£S

Korreldci6sz^mftds

Kisz^mftja 6sfile-ba frja a Vclltoz6k korreldcids

4s keresztszorzat m^trix^t.

N^h^ny tobbvdftoz6s elemz^s ezeket a mix-
rixokat bemend adatk^nt haszndlja.

Spearmann-f6le rangkorreldci6
A program rangsorokra szdmol korrelScids

egyutthat6t a Spearmann-f6le kdplet segit-

s^g^vel. BemenO adatk^nt megadhat6: rang-
sorm^trix vagy adatmitrix. Ut6bbi esetben a

program dititja eld a rangsorm^trixot.

Pdronkdnti linearis regresszid
Vdltoz6 p^ronk^nt elddflftja a regresszi6s

egyenes param^tereit a legkisebb ndgyzetek
m6dszer6vel. Kisz^molja a korreldcids egyutt-
hat6kat 6s k6tv6ltoz6s gy«korisdg^elhdt raj-

zol.

Multilinedris regresszi6
A program a legkisebb n^gyzetek m6dszer6-
vel el5dllitja a fuggS vdltoz6nak a fuggetlen
vdltoz6kra vonatkoz6 linearis regresszi6s

egyenes egyenlet^t.

Stepwise regresszi6
A program a vdltozAk I6p6senk6nti bevon6s6-
val v^lasztja ki azokat a vdltoz6kat amelyek
linearis kombin6cj6j6val a fugg5 v6ltoz6 leg-

jobban kdzellthetd.

Polmomidtis regresszi6
A fugg6 v6ltoz6nak a fuggetlen v^ltozbra
vonatkoz6 regresszibs gorb^j^t a fuggetlen
vdltoz6nak a felhasznil6 ^Ital megadott fok-

szdmu pollnomjdval becsli.

TOBBDIMENZIOS ELEMZfSEK

Faktoranalfzis
A faktorsutyok sz^mitdsdhoz k6t m6dsz
haszn6lhat6:

• fdkomponens anallzis,

• fdfaktor analizis.

A program kisz^molja a rotalatlan 6s a ro^
faktorokat 6s grafikusan is megjeienfti

Kanonikus korreldcl6
A program a valtoz6k - a felhaszndid 6lt

megadott - ket csoportjanak olyan lineal

kombinacidit keresi, amelyek kozott a korn
Iaci6 maximalis. Kiirja a kanonikus korrel^c

ert6ket 65 a kanonikus egyenletek egyut
hat6it.

Vdltoz6k clusterezise
A program hierarchikus c!usterez6st v6g(

agglomerativ elj^r^ssal. A clusterek k6pz<

s6hez t6bbf6le m6dszer kozott v6laszthatun
Ezek:

• legkbzelebbi szomsz6d,

• dtlagos t^vols^g,

• centroid m6dszer

A program a kapott cluster- struktOr^t \Ab\i

zatos, ill. fadiagram formSj^ban jeleniti me

Esetek clusterez^se
A program esetek oszt^lyba sorol6s6ra alka

mas. Bemend adatk6nt megadhatb ada
matrix vagy tetszdieges tdvols6gm6trjx.

.

program az esetek t6vols6g6nak szdmltdsJ

a kovetkezd Iehet0s6geket kln^lja:

• eukleideszi tdvols6g,

• LP norma,

• jelleg G tdvolsdg.

A clusterek k6pzds6hez a v6ltoz6k clusters

z6s6n6l leirt mddszerek kdzul vdlaszthatunl

Diszkriminancia analfzis

Esetek csoportjainak elkul6nit6s6re alkalma
Kiszimftja a csoportokat legjobban szdtv^

Iaszt6 linedris diszkriminancia fuggv6n
egyutthatdit. Kifrja a csoportokba es6s aposj
teriori val6sz(nGs6geit.

HARDVER, ILL. SZOFTVER
KORNYEZET

A PERSTAT programcsomag az SZKI pre

fesszion^lis szem6lyi szdmjt6g6p csal6dj6na
minden tagj6n haszn6lhat6.
Az M08X-en 6s a PROPER-8-on PROPOS-
oper6ci6s rendszer feliigyelete alatt mOkod
tethetd. E vdltozat eset6n ierm6szetesen sz^

moini kell a rendelkez6sre 6116 t6r m6ret6b(
fakad6 teljesitm6nykorl6tokkal.

A PR0PER-16/A, iM. a PR0PER-16/W mo
delleken, PROPOS-16 oper^cids rendszc
alatt a PERSTAT minden szolgditatdsa hat^
konyan haszndlhatd.

SMMir«£MiniNllAI MfltEtlir 1114 fnAKCIliS
<



Ism^t jelentkezett n^lunk egy gmk. kolcsonos eldnyokkel j^rd uzietet

aj^nlva. Nek/k J6I Jon egy kis pubhcit^s, olvasdinknak pedig jd! jon az

a kts hasznos otlei amn kozofni kfv^nnak. Ime teh^ta MICROTEAM
GM (Bp. XI//., Ge//4n A. E. u. 401a) mull havi Vallaxdcsk^nkhoz ts

kapcsolodd aj^nlala a ZX81 kazettSs '*t^rol^sSnak megbfzhatdsig^i
novel6 kis szerkezet kapcsol^si rajza

A ZX 81 -es g^pek kazettcis tciroldsanak megbizhat6s^ga sajnos

val6ban javit^sra szorul. Az itt leirt egyszerO m6dositds ut^n. me-
lyet barki saj^t maga is elvdgezhet, sz^mottev^en jobb eredm6nyre
sz^mithatLink. A mddosit^s mind a kimeneti, mind a bemeneti 5ram-

koroket ^rmti. A MIC jelu csatlakoz6ra az SCL 1 6-os l^b^n megjeleno
jel van kivezetveegy osztbn keresztul. mely oszt6t az R29 jelu 1 Mfi-os,

a C12jelu47 pF-os,valamintaz R27 jefu 1 kQ-os ellen^ll^s 6s a C11
jelu 47 nF-os kondenz^tor alkotja. A magn(5 fel^ men(5 jel szmtj^t

olyan m6don v^ltoztatjuk meg, hogy az oszt6 als6 tagj^nak impedan-

ci^j^t megnoveljuk. Az R27 uj 6rt6ke 33 C1 1 Oj 6rt6ke 2,2 nF.

Az EAR csatlakoz6ra 6rkez(5 jelet az R34 jelu 220-os ellendllAs a kelfe-

t6n§l jobban lecsbkkentheti. Ezt az ellen^ll^st cser^Ijuk ki 10 kfl-osra

igy a S2^mft6g6p bemeneti 6r26kenys6ge javulni fog. A beu!tet6si rajz

r6szlete a n^lunk legelterjedtebb ISSUE 1 sorozatra ^rv6nyes. Az itt

leirt m6dosit^ssaf kapcsolatban, vagy m^s ZX 81 -et, illetve ZX SPECT-
RUMOT Prints k^rd^sben b^rkinek k^szs^ggel adunk tan^csot, hard-

ver javitasokat vagy ezt a m6do3ft^st gyorsan elv^gezzuk.

^ELEKTflONIKAl

mArkaboixi
BPV.MUZEUM krt in

MIKnOEL£KTRONIKA:
A jQvfi A JELENBEN.

f£lvezet6k,
inteqrAlt AramkOrOk.
mikroprocesszorok

£S CSATLAKOZOlK.

Szolgaltatas * ELHON GM

• ZX-81, SPECTRUM javitds

• Mem6riab6vftis 16, illetve 48 K
Felkidlt6jel erosito

• General RESET kapcsol6
• Stabilizdtoros tdpegysdg
• Vide6 ^talakftds

• Klaviatura hangjelz^s

• Gyors felfr^s kezettdra

• Klvdnsdgra agy^b dtalakft^s

Bovitesek • ELKON GM

CiMUNK: 1013 I., Attila ut 53-

Telefon: 169-982 17.00 utin

SzaktandcsadAs • ELKON GM



reklamSl^sokkal kozdjuk.
A reklamSfisoN t^rgya ezuttal

a nogy&dik feradatunk volt, fljca^

a Ipmpacskakkal kepcsofata^ eIsS
feladst. A f^lrg^rt^st, zsortoldddst
pMy^z6lnk r^sz^rol sz vdltotta kt,

bogv nem t^rtunk ki a Zxr^-^s, ifletva
az 1xn-e^ t^gralapak eset^re. Warn

res^{ot«z1uk, hogv akkor mt^ liogyan
sicSmit Sjcomdz^dnak, Azt ugyan kbzbltuk, hagy ZKn-es

i^SDtben a lAmpAk atso felno szDmax^djEi megegyezik, azaz itt

kitszer^s szatn&^^dok l^pnek fel. (Az 1x1 -es esetbe^i a Idmpu

YBRO

feJr«irt6st az okozta, hocfy nem r^$zl^t6ztuk. hogy a 4 szomsz^di
Mvi*t^sa egysJterro vagy sorban tdfteriik-e. (Persze a 3,.*

BlT-L£T-iian tal^lbat6 programbdl kidijrQI, Jicigy Eorban, dtt]

ezt csak ireb^ny oJvas6nk n^zte mag - persze ezt nam t»
vArbfltjuk «l j^tftkoBatnktol,) Ez az^r? fomoa k^rd^.j

mart he sorban tortenik, ahogy mi gondoltuk. chkkor iiyilvanvalD«,(

hogy a kitsz^res szomsi^d k^tazor valt. azaz nam vStto^ikJ
MugoldSsunk is erra az csetra vonatkozott^i

Hib^nkat Gnybitendo uqv Kataroztunk, hogv a megorddsolc:
erieKeiesariei minoKec arteimi^zasi eirogaerjuk, tefiat ha

a mego^dds az egyik vagy a mi^sik ertelmez^s szerint toljes vdB||j
m^gkapta a 10 pont^^

S ha mSr itt tartunk. f\6hdfiy szdt a javitas tapasztalatairdF, '

Mi {^s a jatSkosok sn^U-^) m^g^tdl ^rtalodonak vattuk (s azan t

beliil az t?ls6 faladain^l ki is hangsijlvoztuk), hogy az ilyen
jelJegu feladatok megordasa magaban f cjglalja az indokldst Js.

i

Esjtarlrti i;^9a£zuk at inake^esT is. pL a 4. feladath^l. akr csak
Bzt kdzQJta, hogy minden l^mp^t fel kell gyyitanf. arre csak

6 porttol kapott.
We tess^k magU««lrti. i^em proctz bizonyitast kiriink. b^nem

E^hjiny mondatos indakJasat a valasznak. Volt, aki lav@lazolapon

lav^L sm^ty c^ak 8 pontol ^ft. Azonban (ez f6leg mds j^llegG
faladatpkn^l lanyeges) a megotdSs-bol aJapye^td dolgokat "

ne hagyjunk ki f

Mint ahogy mi nem vSrunk el praciz bizonyitasokain ugy
az olvas6 sa vdna el ezt tdlunk, Nem mmtha nam lanoAflk

kcpasek r^, c^ak sajn^ljuk a helyat, s haa^fic^^abhnak ltdfiink egy
ofyan, csak a Ianyeget r6gz*t6 meg oldest, melynek a r^szloteirt

PL a 4 fordufdra bekiildoti programok a BfT-LET-ban magjelant
program atiratai voftak vagy egyszerOan «gy mMrixot csupa

1-sal follblto programok. Ezekre nom adturk pluiiz pontot.
T^riTiaszetasen ca<ik jo programra .,idr"'a p!u$z ponl. s csak

akkor. ha mallalte szoveges v^laszt is talStunk a k^rdaseinki^^
J6 lenne, ha a program meg^rtes^t is el^sesftene nehi^P

mondat, REM-taen vagy ezon kivuf. i

Eze^k vx^n &i B* ivahazebb idmpSs faJsdat ma^old^ss;
£j6szdr kde ,,axi^ma'V

1. Mflf a miLiltkorS szfimiinkban i» utallunk rA, hogy a kyalofda;
af^rrendje linyegtaJen^ csak az sz^mlt; ho^v a IM^k sorin-

az agyas JSmpakat hanyszor ^hntettijk. Vil^gos. hogy egy lampa
vrigsS AMapota csak attbl fugg. hogy ot mag^t es szom^zidait:

^ ^, , ^

nanyszor jaroiTuR kl
2. Wyilvenvalo. hogy ha egy l^mpat keiszer lerdfunk ki. az LtgyartaZn miniha egy^zer aem ieldltOk volna ki, ugvaniE mind d.

mind szomszedai 2'Szer v^ltenak ^llepotot. azaz nem valtoznakp
Kovetke^mdny: a 1. mag^Naplt^s afapj^n Idthatd, hogy csak ezt kell meghataroznunh, hogy a id^tek sor^n egy-egy
(Smpat kiierdtyfik. vagy nam, (Egyn^f t&bbszdr e 2 meg^llepft^s mie(t nam ^rdemes kijelblni.J

A megoldfifit ohr^nkon Istbaijdk. amelyet ligy kelJ artelmezni. hogy a *-gel megjoJolt holyeken l^vo t^mp^kat
kell kijeldlni (mmt meijdilapitottyk. tetszoleg^s sorrendben), Ki lehet pr6bi?ni (gepen. vagy papfron), ho^y az^k

v^grohajt^ss) utan valdlian minden lempe ^gni fog«
M*giegvz^s^e^ l^nyeg^ban az egyetlen mogoldds. ettdl l^nyegesen elterd modon nam tehet alarni. hogy minden

^ ! VSgiffaM ti/MaMem rigi ftzakdilaa feladviny Oj variacioja.
"^•^

J
A fatadat a kovetkezd: maximum h^ny kir^lynSt J«het elhelyazni egy (&xO-as) sakkt^bl^ra ijigy.

;
hogy mipdogyiket mastimum 1 m^sik tjssa?

\ §^ I (Az indoklA^n^l faladkezziink ©I anoak bizonyltas^toL hogy tdbbet nam lahetl}

I
Majdnam tapz^rta ut^n tdrtdnt, bogy a Ml es a computer cimu t^wimusorbar*

\^ * kisorsoltuk a mfisodik ag^sz, k6t MJbol all6 g^pet. A sorsolast tsm^t

%fi^s^4. ^^^^^F I
^ Commodore' Otiet Simon BASIC" ban magirctt c:^illog6> vrllog6 program v^gezte el,

^(S**^t%r ' ! ^ sorsoldsba keruleshez aziiksdge^ 3B pontos szintet 19 pilyaz6 6rte eL kiizulOk

V*^^jfv^^ ^ *
Kiirnyai LdszJd gyotl pdiynSzonknak volt olyan mSzlija, hogy magnyorte a gepei

!

'^>/3? ' ^ ! Oraturiilunkl

*»7
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